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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 je skutečnost, že na území 

města byly v uplynulých letech opakovaně překračovány platné imisní limity pro ochranu zdraví pro 

suspendované částice velikostní frakce PM10  a některé části města byly v důsledku toho vyhlášeny 

„oblastmi se zhoršenou kvalitou 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 

města Plzně rovněž opakovaně překročeny cílové imisní limity pro ochranu zdraví pro polycyklické 

aromatické uhlovodíky (PAH), vyjádřené jako benzo(a)pyren a pro přízemní ozón. Tyto znečišťující látky 

rovněž vykazují výrazný negativní vliv na lidské zdraví. Ojediněle bylo zjištěno také překračování imisního 

limitu pro ochranu zdraví pro oxid dusičitý. Na území, kde byla v období 2004 až 2006 alespoň jednou 

vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k suspendovaným částicím PM10 nebo oblast 

s překročením cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren, žijí cca 103 tisíce obyvatel města Plzně (tj cca 

63 % všech obyvatel).

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

- analyzovat příčiny dosavadního překračování imisních limitů,

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

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

(včetně konkrétních projektů),

- identifikovat zdroje financování navržených opatření.

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

Analytická část

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

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

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

komunikaci dálkový přenos znečištění),

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

výsledky staničních měření)

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

studie)

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

schválených programových dokumentů, očekávaný vývoj právní úpravy),

Návrhová část 

- cíle (v oblasti snížení imisní zátěže)

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

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

- doporučení dalších kroků k naplnění priorit Programu

- časový horizont

- zdroje financování (tuzemské i „evropské“)

- monitoring implementace programu a jeho aktualizace

Přílohy

- Příloha č.1: Obrázky a grafy

- Příloha č.2: Seznam konkrétních projektů
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Program 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 2005 (pro který 

je již k dispozici komplexní soubor dat a informací včetně výsledků sčítání dopravy) s tím, že všude, kde je to možné, 

jsou  brána v potaz data za roky 2006 a částečně 2007 (do 30.11.2007).

b) Dokument je pojat jako dokument programový (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 cca 163 000 (163 392 k 31.12.2006).  Město Plzeň 

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). Centrum města Plzně leží v nadmořské výšce 311 m n.m. a 

zeměpisné souřadnice centra města 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 Plzně

Městský obvod Rozloha (km2) Počet obyvatel Hustota osídlení 

(obyvatel / km2 )

Kumulativní podíl 

obyvatel (%)

Plzeň 1 24,9 51 397 2 064 31,6 %

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 – Malešice 9,0 459 51 99,8 %

Plzeň 10 – Lhota 3,9 400 103 100,0 % 

Celkem Plzeň 137,7 163 392 1 187 100,0 %

 Zdroj: Magistrát města Plzně

Z údajů, uvedených v tabulce č.1 vyplývá, že prakticky všichni obyvatelé města (téměř 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: V této části textu 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 – 4.) 

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 37 až 57 % dní v roce (četněji v letních měsících), trvale cca 3 – 15 

% dní v roce. Dobré rozptylové podmínky se vyskytují cca 28 až 58 % dní v roce.  Nepříznivé rozptylové 

podmínky se vyskytují cca 1 až 4 % dní v roce, zejména v zimním období. Z převažujícího směru větru vyplývá, 

že riziku vyšší imisní zátěže jsou vystaveny zejména městské obvody Plzeň 3 a Plzeň 4. 
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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 činil v roce 2005 473 vozidel na 1000 obyvatel, stupeň automobilizace 

pak 399 osobních automobilů na 1000 obyvatel. Dopravní výkon automobilové dopravy na celé komunikační síti 

města činil v roce 2005 cca 1,59 milionu vozo-kilometrů za den a cca 0,51 miliardy vozo-kilometrů za rok. 

Průměrné složení dopravního proudu na komunikační síti města Plzně v roce 2005 činilo 88,2 % osobních 

automobilů, 0,4 % motocyklů, 9,9 % nákladních vozidel a 1,5 % autobusů. Komunikační síť města Plzně zahrnuje 

43,8 km silnic I. třídy, 21,2 km silnic II. třídy a 52,4 km silnic III.třídy. 

Nejvíce exponovanými profily automobilové dopravy v roce 2005 byly následující:

- Karlovarská, úsek Pod Záhorskem (cca 52 000 vozidel za den),

- U Prazdroje, úsek Gambrinus (cca 45 800 vozidel za den),

- Karlovarská, úsek most gen.Pattona (cca 43 800 vozidel za den),

- Tyršova, úsek Štruncovy sady (cca 42 200 vozidel za den),

- Přemyslova, úsek výstaviště (cca 34 700 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 3 roky. 

Mezi roky 2003 a 2006 došlo např. na Rokycanské třídě (Tesco) k poklesu intenzity osobní dopravy z 23 283  na 

18 173 vozidel denně a k poklesu intenzity nákladní dopravy z 6 579 na 2 704 vozidel denně.    

c) Energetika

Na území města není provozována žádná velká elektrárna. Cca 83 % obyvatel Plzně žije v bytových domech, cca 

17 % 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 ŠKODA, HUTĚ, Plzeň, s.r.o. a ŠKODA, 

KOVÁRNY, Plzeň, s.r.o. / ŠKODA STEEL s.r.o. (nejnověji jsou tyto společnosti součástí nástupnické organizace 

PILSEN STEEL s.r.o.  
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II.2  Emisní analýza

Úvodní poznámka: V emisní analýze jsou sledovány všechny znečišťující látky, které jsou v České republice 

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 údajů o emisích znečišťujících látek je pro jednotlivé kategorie stacionárních zdrojů a pro 

jednotlivé znečišťující látky značně rozdílná. Obecně jsou nejpřesnější inventury emisí ze zvláště velkých a 

velkých zdrojů (REZZO1), které se opírají o měření emisí (velmi často kontinuální). Nejméně přesné jsou naopak 

inventury emisí z malých zdrojů znečišťování ovzduší (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 a těkavých organických látek, jejichž významný podíl 

pochází z mobilních a fugitivních zdrojů.  

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) a těkavé organické látky (VOC) – ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (kategorie 

REZZO 1 – 3) na území města Plzně v letech 2000 až 2006 je v tabulce č.2  porovnán s vývojem emisí na území 

Plzeňského kraje a celé České republiky:

Tabulka č.2: Vývoj emisí hlavních znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů (údaje v tunách za rok; 

zaokrouhleno na celé tuny)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

TZL

ČR 48 384 44 083 48 813 50 845 46 810 34 381 30 900

Kraj 4 093 3 315 3 608 4  070 3 481 2 412

Plzeň 276 243 249 232 243 250 202

SO2

ČR 257 244 243 999 230 415 225 557 222 583 216 909 206 200

Kraj 12 156 13 164 11 802 11 537 11 732 11 668

Plzeň 6 367 7 877 7 597 7 162 7 757 8 210 7 836

NOX

ČR 162 329 163 538 163 891 162 106 163 667 155 244 153 300

Kraj 5 190 5 099 5 308 4 994 5 529 5 171

Plzeň 2 571 2 634 2 740 2 908 3 223 3055 2 895

CO

ČR 319 259 315 482 258 892 273 056 276 644 242 019 227 500

Kraj 18 084 16 145 10 756 11 254 11 494 9 095

Plzeň 684 782 727 600 833 845 643

VOC

ČR - - 142 500 139 800 134 385 131 250 124 100

Kraj - - - - 12 240 11 390 -

Plzeň 414 473 460 471 459 364 354

Zdroj: ČHMÚ – databáze REZZO – aktuální údaje z 1.11.2007

Poznámka: Údaje za rok 2006 jsou předběžné, údaje na krajské úrovni nebyly k 30.11.2007  k dispozici. V případě těkavých 

organických látek (VOC) nejsou zahrnuty emise kategorie  REZZO 3 ze sektoru použití rozpouštědel. 
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Z údajů, uvedených v tabulce č.2, vyplývají pro emise znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů na území 

města Plzně v letech 2000 až 2006 následující závěry:

- podíl města Plzně na republikových emisích TZL činí cca 0,6 %, na krajských emisích cca 7 %,

- podíl města Plzně na republikových emisích SO2 činí cca 3 %, na krajských emisích cca 62 %,

- podíl města Plzně na republikových emisích NOX činí cca 2  %, na krajských emisích cca 55 %,

- podíl města Plzně na republikových emisích CO činí 0,3 %, na krajských emisích cca 6 %,

- podíl města Plzně na republikových emisích VOC činí více než 0,3 %, na krajských emisích více 

než 3 %,

- trend vývoje emisí města Plzně v případě TZL  není v období 2000 – 2006 patrný, průměrná emise 

činí cca 240 tun ročně,  

- trend vývoje emisí města Plzně v případě SO2  není v období 2000 – 2006 patrný, průměrná emise 

činí cca 7540 tun ročně,  

- trend vývoje emisí města Plzně v případě NOX  je v období 2000 – 2006 spíše rostoucí, průměrná 

emise činí cca 2860 tun ročně,  

- trend vývoje emisí města Plzně v případě CO  není v období 2000 – 2006 patrný, průměrná emise 

činí cca 730 tun ročně

- trend vývoje emisí města Plzně v případě VOC (bez zahrnutí sektoru užití rozpouštědel v kategorii 

REZZO 3) je v posledních čtyřech letech spíše klesající; průměrná emise činí cca 430 tun ročně.  

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 2005 je v tabulce č.3a srovnána se zdrojovou strukturou emisí roku 2005 na 

úrovni České republiky a Plzeňského kraje.  

Tabulka č.3a: Zdrojová struktura emisí hlavních znečišťujících látek v roce 2005 (údaje v %, zaokrouhlené)

REZZO 1 REZZO 2 REZZO 3

TZL

ČR 37 15 48

Kraj 25 16 59

Plzeň 77 9 13

SO2

ČR 85 2 13

Kraj 78 4 18

Plzeň 99 0,6 0,4

NOX

ČR 90 3 7

Kraj 78 6 16

Plzeň 96 2 2

CO

ČR 62 3 35

Kraj 13 8 79

Plzeň 67 10 23

Zdroj: ČHMÚ – databáze REZZO – aktuální data z 1.11.2007 (údaje vyšší než 1 % zaokrouhleny na celá procenta) 

Z údajů, uvedených v tabulce č.3a, vyplývá, že:

- město Plzeň vykazuje oproti kraji i ČR výrazně vyšší podíl zdrojů kategorie REZZO 1 (zvláště 

velké a velké stacionární zdroje) na celkových emisích TZL a také vyšší podíl na celkových 

emisích SO2, NOX a CO,

- město Plzeň vykazuje oproti kraji i ČR  nižší podíl zdrojů kategorie REZZO 3 (malé stacionární 

zdroje) na celkových emisích TZL, SO2 , NOX a CO, 
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- zdrojovou strukturu emisí VOC nelze srovnat s republikovou a krajskou úrovní, protože emisní 

data v kategorii REZZO 3 nezahrnují na úrovni města Plzně sektor užívání rozpouštědel, 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 – 2006 (v tunách za rok a v %):

Tabulka č.3b: Vývoj zdrojové struktury emisí hlavních znečišťujících látek na území města Plzně v letech 

2000 až  2006 (údaje v tunách za rok a v  %, zaokrouhlené na celá čísla )

REZZO 1 REZZO 2 REZZO 3

TZL

2000 206 t ( 75 %) 31 t (11 %) 39 t (14 %)

2001 182 t (75 %) 21 t (9 %) 40 t (16 %)

2002 175 t (70 %) 31 t (12 %) 43 t (18 %)

2003 165 t (71 %) 29 t (12 %) 38 t (16 %)

2004 187 t (77 %) 15 t (6 %) 41 t (17 %)

2005 193 t (77 %) 14 t (6 %) 43 t (17 %)

2006 156 t (77 %) 19 t (9 %) 27 t (13 %)

SO2

2000  6293 t (99 %) 34 t (0,5 %) 40 t (0,5 %)

2001 7800 t (99 %) 24 t (0,3 %) 43 t (0,7 %)

2002 7520 t (99 %) 31 t (0,4 %) 46 t (0,6 %)

2003 7080 t (99 %) 36 t (0,4 %) 46 t (0,6 %)

2004 7678 t (99 %) 27 t (0,3 %) 52 t (0,7 %)

2005 8122 t (99 %) 29 t (0,3 %) 59 t (0,7 %)

2006 7746 t (99 %) 48 t (0,6 %) 42 t (0,4 %)

NOX 

2000 2358 t (92 %) 155 t (6  %) 58 t (2 %)

2001 2473 t (94 %) 102 t (4 %) 59 t (2 %)

2002 2629 t (96 %) 49 t (2 %) 62 t (2 %)

2003 2714 t (93 %) 52 t (2 %) 142 t (5 %)

2004 3111 t (96 %) 50 t (2 %) 62 t (2 %)

2005 2938 t (96 %) 51 t (2 %) 66 t (2 %)

2006 2787 t (96 %) 61 t (2 %) 47 t (2 %)

 CO 

2000 400 t (58 %) 106 t (16 %) 178 t (26 %)

2001 504 t (64 %) 87 t (12 %) 191 t (24 %)

2002 476 t (65 %) 74 t (11 %) 177 t (24 %)

2003 379 t (70 %) 65 t (7 %) 156 t (23 %)

2004 572 t (69 %) 63 t (7 %) 198 t (24 %)

2005 577 t (68 %) 63 t (8  %) 205 t (24 %)

2006  430 t (67 %) 65 t (10 %) 148 t (23 %)

VOC (REZZO 3 bez sektoru užívání rozpouštědel)

2000 306 t (74 %) 72 t (17 %) 36 t (9 %)

2001 348 t (74 %) 80 t (17 % 45 t (9 %)

2002 353 t (77 %) 66 t (14 %) 42 t (9 %)

2003 341 t (72 %) 89 t (19%) 40 t (9 %)

2004 310 t (68 %) 109 t (24 %) 40 t (8 %)

2005 237 t (65 %) 86 t (24 %) 41 t (11 %)

2006 234 t (66 %) 89 t (25 %) 30 t (8 %)

Zdroj: ČHMÚ – databáze REZZO – aktuální data z 1.11.2007
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Z údajů, uvedených v tabulce č.3b zřetelně vyplývají následující závěry:

- zdrojová struktura emisí ze stacionárních zdrojů je u všech sledovaných látek s výjimkou VOC ve 

sledovaném období zhruba konstantní, 

- u žádné ze sledovaných látek s výjimkou VOC ani u žádné kategorie stacionárních zdrojů není 

patrný výraznější trend.

- emisní význam kategorie malých a středních stacionárních zdrojů je v případě oxidu siřičitého a 

oxidů dusíku zanedbatelný.

- V případě tuhých znečišťujících látek je podíl zvláště velkých a velkých zdrojů cca 75 %, podíl 

středních zdrojů cca 9 % a podíl malých zdrojů cca 16 %,

- V případě oxidu uhelnatého je podíl zvláště velkých a velkých zdrojů cca 66 %, podíl středních 

zdrojů cca 10 % a podíl malých zdrojů cca 24 %,

- V případě VOC mírně klesá význam kategorie REZZO 1 ve prospěch kategorie REZZO 2.

II.2.2 Mikroemisní analýza – stacionární zdroje

Nejvýznamnější zvláště velké a velké stacionární zdroje (REZZO1) emisí TZL, SO2 , NOX, CO a VOC na 

území města Plzně v roce 2005 jsou uvedeny v tabulce č.4 (emise v tunách za rok):

Tabulka č.4: Nejvýznamnější stacionární zdroje v kategorii REZZO 1 v roce 2005

IČP IČ Provozovna Emise Kumulativní podíl na 

emisích REZZO 1 

(REZZO 1 – 3)

TZL

721980101 25240668 Plzeňská energetika a.s. 83,4 43,2 % (33,4 %)

721980071 49790480 Plzeňská teplárenská a.s. – CZT 81,8 85,6 % (66,1 %)

721980131 47718706 ŠKODA, HUTĚ, Plzeň, s.r.o. 17,0 94,4 % (72,94 %)

721980531 47718587 ŠKODA, KOVÁRNY, Plzeň, s.r.o. / ŠKODA 

STEEL s.r.o.

3,1 96,0 % (74,1 %)

REZZO1 (REZZO 1 – 3) 193 (250) 100 % (100 %)

SO2

721980101 25240668 Plzeňská energetika a.s. 4334,1 53,3 % (52,8 %)

721980071 49790480 Plzeňská teplárenská a.s. – CZT 3741,5 99,4 % (98,4 %)

REZZO1 (REZZO 1 – 3) 8 122 

(8 210)

100 % 

(100 %)

NOX

721980101 25240668 Plzeňská energetika a.s. 1272,4 43,3 % (41,6 %)

721980071 49790480 Plzeňská teplárenská a.s. – CZT 1248,7 85,8 % (82,5 %)

721980531 47718587 ŠKODA, KOVÁRNY, Plzeň, s.r.o. / ŠKODA 

STEEL s.r.o.

351,7 97,8 % (94,0 %)

REZZO1 (REZZO 1 – 3) 2938 

(3 055)

100 %

(100 %)

CO

721980531 47718587 ŠKODA, KOVÁRNY, Plzeň, s.r.o. / ŠKODA 

STEEL s.r.o.

252,0 43,7 % (29,8 %)

721980101 25240668 Plzeňská energetika a.s. 189,3 76,5 % (52,2 %)

721980071 49790480 Plzeňská teplárenská a.s. – CZT 114,4 96,3 % (65,5 %)

REZZO1 (REZZO 1 – 3) 577 (845) 100 % (100 %)

VOC

721980101 25240668 Plzeňská energetika a.s. 95,9 40,5 %

721980071 49790480 Plzeňská teplárenská a.s. – CZT 82,5 75,2 %

REZZO1 237 100 %

Zdroj: ČHMÚ – databáze REZZO
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Z údajů, uvedených v tabulce č.4, vyplývá, že více než 95 % celkových emisí tuhých látek, oxidu siřičitého, 

oxidů dusíku a oxidu uhelnatého v kategorii REZZO 1  a cca 75 % celkových emisí těkavých organických 

látek v kategorii REZZO1 je emitováno skupinou 4 zdrojů:

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

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

CO),

- ŠKODA, KOVÁRNY, Plzeň, s.r.o. / ŠKODA STEEL s.r.o (největší emitent CO, třetí největší emitent 

NOX a čtvrtý největší emitent TZL),

- ŠKODA, HUTĚ, Plzeň, s.r.o. (třetí největší emitent TZL).

Poznámka: Společnosti ŠKODA, KOVÁRNY, s.r.o a ŠKODA, HUTĚ, s.r.o. jsou součástí nástupnické organizace 

PILSEN STEEL s.r.o.. 

Výše uvedené 4 zdroje představují, z hlediska celkových emisí ze stacionárních zdrojů na území města 

Plzně, cca 74 % celkových emisí tuhých znečišťujících látek, více než 98 % celkových emisí oxidu 

siřičitého, více než 96 % celkových emisí oxidů dusíku a téměř 66 % celkových emisí CO.

Z imisního hlediska je nejvýznamnější zdroj ŠKODA HUTĚ, Plzeň, a.s. vzhledem k nízké stavební výšce komína.  

V tabulce č.5 jsou uvedeny emisní trendy pro výše specifikované 4 nejvýznamnější stacionární zdroje

znečišťování ovzduší na území města Plzně v letech 2000 – 2006 (údaje v tunách za rok):

Tabulka č.5: Emisní trendy nejvýznamnějších stacionárních zdrojů

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Plzeňská energetika a.s.

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

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

NOX 608,1 1025,7 1219,6 1190,4 1308,7 1272,4 1278,5

CO 80,8 194,6 203,3 203,4 186,1 189,3 205,6

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

Plzeňská teplárenská a.s. – CZT

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

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

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

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

VOC 164,9 136,1 117,1 168,5 119,6 82,5 78,8

ŠKODA, KOVÁRNY, Plzeň, s.r.o. / ŠKODA STEEL, 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.

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

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

NOX 54,3 54,3 31,6 2,2 5,3 7,0 6,9

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

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

Zdroj: ČHMÚ-databáze REZZO 

Poznámka: Společnosti ŠKODA, KOVÁRNY, s.r.o a ŠKODA, HUTĚ, s.r.o. jsou součástí nástupnické organizace 

PILSEN STEEL s.r.o.. 
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Z údajů, uvedených v tabulce č.5, vyplývají následující závěry:

- v případě zdroje Plzeňská energetika a.s. lze u všech sledovaných látek pozorovat více či méně 

rostoucí trend (provozovatel to vysvětluje zvyšováním výroby tepla),

- v případě zdroje Plzeňská teplárenská a.s. – CZT lze u všech sledovaných látek pozorovat spíše 

více či méně klesající trend, 

- v případě zdroje ŠKODA, KOVÁRNY, Plzeň s.r.o. / ŠKODA STEEL s.r.o. lze u všech sledovaných 

látek pozorovat spíše kolísavě rostoucí trend,

- v případě zdroje ŠKODA, HUTĚ, Plzeň s.r.o. lze u všech sledovaných látek pozorovat spíše 

klesající trend.

Nejvýznamnější střední stacionární zdroje (REZZO2) emisí TZL, SO2 , NOX, CO a VOC na území města Plzně 

v roce 2005 jsou uvedeny v tabulce č.6 (emise v tunách za rok):

Tabulka č.6: Nejvýznamnější stacionární zdroje v kategorii REZZO 2 v roce 2005

Typ zdroje Lokalizace Provozovna Emise Kumulativní podíl na 

emisích REZZO 2

TZL

Technologický Plzeň 6 Tarmac CZ a.s. – Kamenolom Litice 7,36 52,6 %

Technologický Plzeň 2 Gruber LAK s.r.o. – lakovna Tylova 0,92 59,1 %

Spalovací Plzeň 3 Václav Bouzek – kotelna na pevná paliva 0,89 65,5 %

Spalovací Plzeň 3 ESPRIT-plzeňský kulturní servis, p.o. - kotelna 0,71 70,6 %

Technologický Plzeň 4 Správa hřbitovů a krematoria města Plzně, p.o. 0,26 72,4 %

REZZO 2 14,00 100 %

SO2

Spalovací Plzeň 4 Vodárna Plzeň a.s. – biomotory, hořák zb.plynu 18,83 64,9 %

Spalovací Plzeň 3 Václav Bouzek – kotelna na pevná paliva 1,44 69,9 %

Spalovací Plzeň 3 SCHWACH spol. s r.o. – kotelna 1,42 74,8 %

Spalovací Plzeň 3 ESPRIT – plzeňský kulturní servis,p.o. - kotelna 1,11 78,6 %

REZZO  2 29,00 100 %

NOX

Spalovací Plzeň 4 Vodárna Plzeň a.s. – biomotory, hořák zb.plynu 14,00 27,5 %

Spalovací Plzeň 3 Vězeňská služba ČR – plynová kotelna 8,50 44,1 %

Spalovací Plzeň 3 Západočeská plynárenská a.s. – plyn. Kotelna 2,02 48,1 %

Technologický Plzeň 4 Správa hřbitovů a krematoria města Plzně, p.o. 1,61 51,2 %

Spalovací Plzeň 3 Masokombinát Plzeň s.r.o. – plynová kotelna 1,20 53,6 %

REZZO 2 51,00 100 %

CO

Spalovací Plzeň 4 Vodárna Plzeň a.s. – biomotory, hořák zb.plynu 37,95 60,2 %

Spalovací Plzeň 3 ESPRIT – plzeňský kulturní servis,p.o. - kotelna 4,11 66,8 %

Spalovací Plzeň 3 Václav Bouzek – kotelna na pevná paliva 3,40 72,1 %

Spalovací Plzeň 3 Západočeská plynárenská a.s. – plyn. Kotelna 2,02 75,4 %

REZZO 2 63,00 100 %

VOC

Spalovací Plzeň 4 Vodárna Plzeň a.s. – biomotory, hořák zb.plynu 42,0 48,8 %

Technologický Plzeň 3 ConCord Bohemia, s.r.o. – lakovna 4,84 54,5 %

Spalovací Plzeň 3 Západočeská plynárenská a.s. – plyn. Kotelna 2,80 57,7 %

Spalovací Plzeň 3 ESPRIT – plzeňský kulturní servis,p.o. - kotelna 1,11 59,0

REZZO 2 86,00 100 %

Zdroj: ČHMÚ, Magistrát města Plzně
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Z údajů, uvedených v tabulce č.6 vyplývá, že v kategorii středních zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO 2):

- rozhodující podíl emisí TZL, SO2 a CO  (70 - 80 %) a převážný podíl emisí VOC (téměř 59 %) a  NOX

(cca 54 %) je produkován omezenou skupinou středních zdrojů (4 až 5 pro jednotlivé látky; 

celkem 11 středních zdrojů, z toho 7 spalovacích a 4 technologické),

- technologické střední zdroje se výrazněji emisně projevují pouze v případě TZL,

- z 11 nejvýznamnějších středních zdrojů je 7 provozováno na území městského obvodu Plzeň 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 tabulce č.7 je  uveden odhad celkových emisí hlavních znečišťujících látek ze středních a malých zdrojů
v r.2005 v členění dle městských obvodů, připravený metodikou Vysoké školy báňské jako vstup do rozptylové 
studie; pro srovnání jsou uvedeny celkové údaje pro Plzeň z databáze REZZO  (údaje v tunách za rok):

Tabulka č.7: Emisní zátěž městských obvodů z malých a středních zdrojů v roce 2005

Městský obvod Obyvatel na 

km2

TZL SO2 NOX CO VOC

REZZO 2 0,03 0,18 0,59 0,45 0,02

REZZO 3 7,63 9,40 8,54 32,30 6,50Plzeň 1 2 064

REZZO 2+3 7,66 9,58 9,13 32,75 6,52

REZZO 2 0,13 0,40 4,50 3,04 1,08

REZZO 3 11,40 13,90 21,97 49,50 9,90Plzeň 2 – Slovany 1 803

REZZO 2+3 11,53 14,30 26,47 52,54 10,98

REZZO 2 4,05 5,80 24,31 14,63 16,47

REZZO 3 13,55 16,50 22,88 58,00 11,60Plzeň 3

1 412

REZZO 2+3 17,60 22,30 47,19 72,63 28,07

REZZO 2 0,62 19,61 17,89 38,89 42,56

REZZO 3 10,81 11,60 12,99 40,30 8,10Plzeň 4

1 271

REZZO 2+3 11,43 31,21 30,88 79,19 50,66

REZZO 2 0,08 0,63 0,55 0,03 0,04

REZZO 3 2,83 2,60 1,93 8,60 1,80Plzeň 5 – Křimice 196

REZZO 2+3 2,91 3,23 2,48 8,63 1,84

REZZO 2 7,35 0,00 0,25 0,04 0,01

REZZO 3 1,82 1,70 1,63 5,80 1,20Plzeň 6 – Litice 122

REZZO 2+3 9,17 1,70 1,88 5,84 1,21

REZZO 2 0,01 0,00 0,23 0,02 0,02

REZZO 3 0,62 0,90 1,04 3,20 0,60Plzeň 7 – Radčice 218

REZZO 2+3 0,63 0,90 1,27 3,22 0,62

REZZO 2 0,03 0,00 0,11 0,01 0,01

REZZO 3 1,37 0,60 1,25 2,00 0,40Plzeň 8 – Černice 167

REZZO 2+3 1,40 0,60 1,36 2,01 0,41

REZZO 2 0,65 0,96 0,15 2,83 0,56

REZZO 3 3,62 n.a. 1,46 n.a. n.a.Plzeň 9 – Malešice 51

REZZO 2+3 4,27 0,96 1,61 2,83 0,56

REZZO 2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

REZZO 3 2,15 n.a. 1,04. n.a. n.a.Plzeň 10 – Lhota 103

REZZO 2+3 2,15 n.a. 1,04 n.a. n.a.

REZZO 2 12,95 27,58 48,58 59,93 60,76

REZZO 3 55,80 57,10 74,72 199,80 40,10

Plzeň celkem

(Výpočet VŠB)

1 187

REZZO 2+3 68,75 84,68 123,2 259,73 100,86

REZZO 2 14,20 28,50 50,70 63,10 85,60

REZZO 3 43,00 58,50 66,00 204,80 41,30

Plzeň celkem

(databáze REZZO)

1 187

REZZO 2+3 55,95 87,00 116,70 267,90 126,9

Zdroj: VŠB, ČHMÚ
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Poznámka: Výsledky emisní inventury z obou citovaných zdrojů se liší z důvodu rozdílně aplikované metodiky. 

Největší rozdíl je v případě tuhých znečišťujících látek (odhad VŠB vyšší o cca 23 % než odhad ČHMÚ) a 

v případě těkavých organických látek (odhad VŠB nižší o cca 26 % než odhad ČHMÚ). U ostatních sledovaných 

látek se rozdíly v obou odhadech pohybují v jednotkách procent. 

V emisích VOC v kategorii REZZO 3 nejsou zahrnuty emise ze sektoru užívání rozpouštědel.

Z údajů uvedených v tabulce č.7 vyplývá, že z hlediska celkových emisí z malých a středních zdrojů  :

- nejvíce emisí tuhých znečišťujících látek a oxidů dusíku je pravděpodobně emitováno na území 

městského obvodu Plzeň 3,

- nejvíce emisí oxidu siřičitého, oxidu uhelnatého a těkavých organických látek je pravděpodobně 

emitováno na území městského obvodu Plzeň 4,  

- druhé největší množství emisí tuhých znečišťujících látek je pravděpodobně emitováno na území 

městského obvodu Plzeň 2 - Slovany,

- druhé největší množství oxidu siřičitého, oxidu uhelnatého a těkavých organických látek je 

pravděpodobně emitováno na území městského obvodu Plzeň 3,

- druhé největší množství emisí oxidů dusíku je pravděpodobně emitováno na území městského 

obvodu Plzeň 4,

- třetí nejvyšší množství oxidu siřičitého, oxidů dusíku, oxidu uhelnatého a těkavých organických 

látek je pravděpodobně emitováno na území městského obvodu Plzeň 2 – Slovany,

- třetí největší množství tuhých znečišťujících látek je pravděpodobně emitováno na území 

městského obvodu Plzeň 4.

Odhad emisí PM10 a PM2.5 ze stacionárních zdrojů

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 a 2006 je uveden v tabulce č.8:

Tabulka č.8: Podíl velikostních frakcí PM10 a PM2.5  na emisích TZL ze stacionárních zdrojů (v tunách za rok)

Kategorie 2005 2006

TZL PM10 PM2.5 TZL PM10 PM2.5

REZZO 1 193,0 162,2 107,3 155,6 130,8 86,5

REZZO 2 14,2 9,2 4,1 18,6 12,1 5,4

REZZO 3 43,0 33,7 17,8 26,6 20,8 11,0

Celkem 250,2 205,1 129,2 200,9 163,7 102,9

Zdroj:ČHMÚ, DHV CR

Poznámka: Data za rok 2006 jsou předběžná. 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.8 vyplývá, že velikostní frakce PM10 se podílí na celkových emisích TZL ze 

stacionárních zdrojů cca z 82 % a velikostní frakce PM2.5 cca z 52 %.
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II.2.3 Emise z dopravy

Úvodní poznámka

Numerické výsledky odhadů emisí znečišťujících látek z dopravy je vždy nutno brát s velkou 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 a kvalitě povrchu vozovky, na „naloženosti 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 uváděny ve formě širšího rozmezí pravděpodobných hodnot a 

pozornost je soustředěna spíše na odhady trendů. 

Odhad emisí z výfukových systémů vozidel – zjednodušený výpočet 

Emise z automobilové dopravy (součást registru REZZO 4, který navíc obsahuje také emise z železniční, vodní a 

letecké dopravy a 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 a emise z otěrů komunikaci. 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.9a 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): 

Tabulka č.9a: Struktura dopravních výkonů na území města Plzně v roce 2005

Kategorie Dopravní výkon (mil vozo-kilometrů)

Jednostopá 2,0

Osobní celkem 448,8

Osobní – benzín 359,0

Osobní – diesel 89,8

Nákladní 50,5

Autobusy 7,7

Celkem 510,0

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. 
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V tabulce č.9b 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.9b: Odhad struktury dopravních výkonů v r.2005 z hlediska emisních standardů (mil vozo-

kilometrů)

Norma Platno od Osobní (OA) Nákladní (NA) Autobusy

Benzín Diesel Diesel Diesel

% výkon % výkon % výkon % Výkon

EURO 4 2005 6,5 23,3 6,5 5,9 18,3 9,2 8,8 0,7

EURO 3 2000 11,6 41,6 11,4 10,3 18,2 9,2 13,9 1,1

EURO 2 1996 27,5 98,7 27,5 24,7 30,4 15,4 19,7 1,5

EURO 1 + 

„před EURO“

1992 (TNA) 

1993 (OA)

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: VŠB, DHV CR

V tabulce č.9c jsou uvedeny výsledky orientačního výpočtu emisí oxidů dusíku a suspendovaných části 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 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.

Tabulka č.9c: Rychlostní závislost emisí NOX a PM10 z výfukových systémů osobních a nákladních 

automobilů (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

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

Zdroj: DHV CR

Pro kontrolní výpočet rychlostních závislostí emisí suspendovaných části PM10 z osobních vozidel byla použita 

pro stejná vstupní data metodika dle Emission Inventory Quidebook (EMEP, September 2006). Postup výpočtu je 

uveden v příloze. Výsledky výpočtu jsou uvedeny v tabulce č.9d:

Tabulka č.9d: Rychlostní závislost emisí PM10 z výfukových systémů 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

Zdroj: DHV CR

Poznámka: Vzhledem k tomu, že metodika EMEP neobsahuje „univerzální“ emisní faktory pro celou skupinu těžkých 

nákladních vozidel, nebylo možné provést srovnávací výpočet.
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Z údajů, uvedených v tabulkách č.9c a 9d 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 zpracovala Vysoká škola báňská – Technická 

universita Ostrava, byl připraven podrobnější odhad emisí oxidů dusíku a suspendovaných částic PM10 z dopravy, 

který zohlednil rozložení dopravních výkonů po území města, efekt sklonu komunikací a širší rychlostní spektrum 

pohybu vozidel. Do výpočtu bylo zahrnuto statické složení dopravního proudu bez korekce na složení dynamické. 

Z provedených výpočtů vyplynulo, že emise oxidů dusíku z dopravy by mohly činit až cca 2260 tun za rok a emise 

suspendovaných částic PM10  z výfukových systémů vozidel až 113 tun za rok. Vyšší výsledky ve srovnání 

s výsledky v tabulce č.9c lze vysvětlit jednak efektem sklonu komunikací, jednak uplatněným statickým složením  

dopravního proudu, který emise nadhodnocuje.

 Z výše uvedených výpočtů a úvah vyplývají následující skutečnosti:

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

závisejí na průměrné rychlosti vozidla – tedy  v městských podmínkách na plynulosti provozu,

- reálné emise oxidů dusíku z výfukových systémů vozidel na území města Plzně se mohou 

pohybovat v rozmezí 1 – 2 kilotun za rok v závislosti na plynulosti provozu (a dále zejména na 

dynamickém složení dopravního proudu, naloženosti nákladních vozidel a sklonu komunikací),

- reálné emise částic PM10 z výfukových systémů vozidel na území města Plzně se mohou 

pohybovat v rozsahu 50 až 100 tun za rok v závislosti na plynulosti provozu (a dále zejména na 

dynamickém složení dopravního proudu, naloženosti nákladních vozidel a sklonu komunikací).

Emise z otěrů pneumatik, brzdových systémů vozidel a povrchů komunikací 

V případě tuhých znečišťujících látek se na emisích z mobilních zdrojů znečišťování ovzduší významně podílejí, 

kromě emisí z výfukových systémů, také emise vzniklé otěrem pneumatik, brzdových systémů vozidel a povrchů 

komunikací, které zahrnují kromě frakce PM10 také frakci hrubší.

Hrubý odhad emisí tuhých znečišťujících látek a suspendovaných částic velikostní frakce PM10 z otěrů pneumatik, 

brzdových systémů a povrchů komunikací pro území města Plzně v roce 2005 pro strukturu dopravních výkonů 

uvedenou v tabulce 9b je uveden v následující tabulce č.10a:

Tabulka 10a: Emise PM10  z otěrů (dle metodiky a emisních faktorů 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 448,8 4,60 7,45 3,40 15,45

Nákladní a bus 58,2 1,65 5,40 2,20 9,25

Celkem 507,0 6,25 12,85 5,60 24,70

Průměrná rychlost 40 km / hod

Osobní 448,8 4,00 5,60 3,40 13,00

Nákladní a bus 58,2 1,45 4,10 2,20 7,75

Celkem 507,0 5,45 9,70 5,60 20,75

Zdroj: DHV CR

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

- celkové emise tuhých částic frakce PM10 z otěrů pneumatik, brzdových systémů vozidel a 

povrchů komunikací se pohybují na úrovni 20 až 25 tun za rok a jsou srovnatelné s emisemi 

částic PM10 z malých stacionárních zdrojů (REZZO 3),
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- emise částic PM10 z otěrů závisí na průměrné rychlosti vozidel (tedy na plynulosti provozu),

- zvýšení průměrné rychlosti z 20 na 40 km / hod může vést ke snížení emisí PM10 z otěrů o cca 16 

%.

V tabulce č.10b je dále uvedeno srovnání emisí PM10 z výfukových systémů osobních a nákladních vozidel 

v členění dle jednotlivých standardů EURO pro dopravní výkony roku 2005 dle tabulky č. 9b při průměrné 

rychlosti 40 km / hod s emisemi PM10 z otěrů při téže rychlosti (údaje v tunách za rok): 

Tabulka č.10b: Srovnání emisí PM10 z výfukových systémů a z otěrů

Osobní Nákladní a busy Celkem

Otěry 13,00 7,75 20,75

EURO 4 0,1 0,7 0,8

EURO 3 0,4 4,5 4,9

EURO 2 1,9 8,0 9,9

EURO 1 + „před EURO“ 7,7 36,2 43,9

Výfukové systémy celkem 10,1 50,1 59,5

Otěry + výfukové systémy 23,1 57,85 80,35

Hypotetická situace: Emise z výfukových systémů v případě, že 

by všechny dopravní výkony roku 2005 byly realizovány vozidly 

standardu EURO 4.

4,2 4,5 8,7

Zdroj: DHV CR

Z údajů, uvedených v tabulce č.10b vyplývá, že při současném odhadu složení dopravního proudu představují 

emise suspendovaných částic PM10 z otěrů cca 25 % 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. Emise z otěrů naopak nejsou emisním standardem vozidla 

ovlivněny a dále porostou s rostoucími dopravními výkony. Z toho plyne, že emisní význam emisí PM10 z otěrů 

brzd, pneumatik a povrchů komunikací poroste a může se stát rozhodujícím (v hypotetickém případě, kdy 

by veškerý dopravní výkon na území města Plzně v roce 2005 byl realizován vozidly vyhovujícími standardu 

EURO 4, by emise PM10 z otěrů byly více než dvojnásobné oproti emisím z výfuků).

II.2.4 Dálkový přenos znečištění 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 2005 v okruhu do 50 km od Plzně je uveden v tabulce č.11a :

Tabulka č.11a: Nejvýznamnější vzdálené zvláště velké a velké zdroje (okruh do 50 km)

Provozovna Obec Emise (t/rok)

TZL

FERROMET GROUP, s.r.o. Hrádek 110,84

EUROSERUM, s.r.o. Stříbro 82,02

Froněk, spol. s r.o. – obalovna živičných směsí Lubná 55,00

VALEO  VÝMĚNÍKY  TEPLA s.r.o. Žebrák 34,99

Procter + Gamble – Rakona, s.r.o. Rakovník 33,98

Oxidy dusíku

Příbramská teplárenská a.s. – CZT Příbram 607,90

FERROMET GROUP, s.r.o. Hrádek 315,57

OMGD, s.r.o., provozovna Kaznějov Kaznějov 85,14

LASSELSBERGER, a.s., pracoviště Chlumčany Chlumčany 62,21

TONDACH Česká republika – závod STOD Rakovník 61,44

Zdroj: VŠB



Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně                                                                                                   19

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: Nejvýznamnější vzdálené střední  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: VŠB
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II.2.5 Závěry emisní analýzy

Na základě informací, uvedených v předchozí části textu pro časové období 2000 až 2006, lze pro město Plzeň 

učinit následující závěry:

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

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

výraznějšího trendu (s meziročními výkyvy),

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

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

v kategorii REZZO 3) klesají,

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

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

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

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

hlavních znečišťujících látek produkován čtyřmi zdroji (Plzeňská energetika a.s., Plzeňská 

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

Plzeň, s.r.o.),

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

zdrojů podílejí cca 9 % v případě TZL  a cca 10 % v případě CO; příspěvek k „městským“ emisím 

NOX je velmi nízký (cca 2 %) a v případě emisí SO2 zanedbatelný (cca 0,6 %),  

- na celkových emisích sledovaných znečišťujících látek ze skupiny středních zdrojů (REZZO 2, 

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

vyšší imisní význam) se rozhodujícím způsobem podílí skupina 11 středních zdrojů (7 

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

Plzeň 3,

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

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

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

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

emisích ze sektoru používání rozpouštědel, 

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

městského obvodu Plzeň 3,

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

pravděpodobně emitováno na území městského obvodu Plzeň 4,

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

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

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

městskými obvody Plzeň 2 – Slovany a Plzeň 4,

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

silně závisejí na průměrné rychlosti vozidla – tj. v městských podmínkách na plynulosti provozu,

- zvýšení průměrné rychlosti z 20 na 40 km / hod může vést ke snížení emisí oxidů dusíku a PM10

z výfukových systémů o více než 30 %.

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

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

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

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

rok v závislosti na plynulosti provozu (a dále zejména na dynamickém složení dopravního proudu, 

naloženosti nákladních vozidel a sklonu komunikací).

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

vozidel a povrchů komunikací se pohybují na úrovni 20 až 25 tun za rok, představují cca 25 % 

celkových emisí PM10 ze silniční dopravy a jsou srovnatelné s emisemi částic PM10 z malých 

stacionárních zdrojů (REZZO 3),

- emise částic PM10 z otěrů závisí na průměrné rychlosti vozidel (tedy na plynulosti provozu),
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- zvýšení průměrné rychlosti z 20 na 40 km / hod může vést ke snížení emisí tuhých znečišťujících 

látek PM10 z otěrů o cca 16 %.

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

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

střednědobém horizontu emise z otěrů převýší emise z výfukových systémů,

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

zdroje lokalizované mimo jeho území.
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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 přehled

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 (v % celkové výměry města Plzně), na níž bylo modelovými výpočty 

v období 2001 – 2006 indikováno překročení imisních limitů nebo cílových imisních limitů pro ochranu zdraví:

Tabulka č.12a: Překračování imisních limitů a cílových imisních limitů 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 % - - 5,56 %

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

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

2006 - - 49,0 % 76,0 %

Zdroj: ČHMÚ

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

Z údajů, uvedených v tabulce č.12a vyplývá, že imisní zátěž území města Plzně suspendovanými částicemi 

velikostní frakce PM10 a  benzo(a)pyrenem je nepravidelná, zatímco v případě ozónu je patrný rostoucí 

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, patří město Plzeň mezi ta města a obce, kde se tak 

nestalo (i když rozsah nadlimitních oblastí je oproti většině ostatních měst výrazně menší).  

V tabulce č.12b je uvedeno srovnání města Plzně s Prahou, Ostravou a Brnem pro rok 2005:

Tabulka č.12b: Překračování imisních limitů a cílových imisních limitů pro ochranu zdraví v roce 2005 

v největších českých městech (v % celkového území města):

Rok 

2005

PM10 24 

hodinový

PMroční  roční NO2 hod Benzo(a)pyren Ozón

Praha 98,6 % 3,6 % 6,57 % 63,4 % 64,4 %

Brno 96,9 % 3,0 % 1,7 % 78,0 % 69,0 %

Ostrava 100 % 65,4 % 1,5 % 100 % 92,8 %

Plzeň 4,6 % - - 26,1 % 69,0 %

Zdroj: ČHMÚ

Z tabulky č:12b vyplývá, že i když není kvalita ovzduší města Plzně uspokojivá a dochází k nedodržování 

platného imisního limitu pro suspendované částice PM10 a k překračování cílových imisních limitů pro 

benzo(a)pyren a ozón, jde o kvalitu ovzduší lepší než v případě Prahy, Brna či Ostravy. 
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V roce 2007 (k 30.11.) nebylo na žádné stacionární měřící stanici na území města Plzně indikováno překročení 

24-hodinového imisního limitu pro PM10  či cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren. Na dvou stanicích (Plzeň-

Slovany a Plzeň Lochotín) byl již v roce 2007 překročen povolený počet překročení cílového imisního limitu pro 

ochranu zdraví pro ozón.

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“ a dále oblasti s překročením cílového imisního limitu. 

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)  a v roce 2006 na 

základě vyhodnocení dat za rok 2005 (na úrovni území stavebních úřadů). 

V roce 2004 byla pro okres Plzeň-město bez podrobnějšího územního členění vyhlášena oblast se 

zhoršenou kvalitou ovzduší pro suspendované částice PM10 na 47,2 % území.  V dalších letech již jsou 

oblasti vyhlašovány v podrobnějším územním členění. Údaje o oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší, 

vyhlášených pro suspendované částice velikostní frakce PM10 (24-hodinový limit) a o oblastech s překročením 

cílového imisního limitu  pro benzo(a)pyren v letech 2005 a 2006 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 2006 (oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší  nebyly ke dni dokončení  

tohoto textu oficiálně vyhlášeny).  

Tabulka č.13a: Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší a oblasti s překročením cílového imisního limitu  

v členění dle městských obvodů

MO Obyvatel Rozloha 2005 (data 2004) 2006 (data 2005) Předb. (data 2006)

Km2 PM10 BaP PM10 BaP PM10 BaP

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

Plzeň 2 – Slovany 33 528 18,6 65,8 % 75,5 % 21,0 % 58,4 % - 75,1 %

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

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

Plzeň 5 – Křimice 1 527 7,8 34,1 % 60,2 % - 43,5 % - 96,3 %

Plzeň 6 – Litice 1 320 10,8 - 0,4 % - 0,5 % - 89,9 %

Plzeň 7 – Radčice 893 4,1 - - - 76,3 % - 93,5 %

Plzeň 8 – Černice 835 5,0 - - - - - 70,1 %

Plzeň 9 – Malesice 459 9,0 - 2,3 % - 2,1 % - 39,9 %

Plzeň 10 – Lhota 400 3,9 - - - - - 48,7 %

Zdroj: MŽP, ČHMÚ

V tabulce č.13b je uveden odhad celkové rozlohy znečištěných oblastí a odhad celkového počtu exponovaných 

obyvatel z hlediska suspendovaných částic PM10 a benzo(a)pyrenu.

Tabulka č.13b: Odhad rozlohy znečištěné oblasti a odhad velikosti exponované části obyvatel

Rok Rozloha (km2) Počet obyvatel

2002 65 77 000

2004 48 68 000

2005 63 98 000

2006 (110) (141 000)

Zdroj: DHV CR

Poznámka: Údaje za rok 2006 jsou předběžné.
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Z údajů, uvedených v tabulkách č.13a a 13b vyplývá, že:

- oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší z hlediska suspendovaných částic PM10 byla v letech 2005 

a 2006 alespoň jednou vyhlášena na území městských obvodů Plzeň 1, Plzeň 2 – Slovany, Plzeň 3, 

Plzeň 4 a Plzeň 5 – Křimice, 

- oblast s překročením cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren byla v letech 2005 a 2006 

alespoň jednou vyhlášena na území všech městských obvodů s výjimkou Plzně 8 – Černic a 

Plzně 10 – Lhoty, 

- celkový rozsah oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší a oblastí s překročením cílového imisního 

limitu pro benzo(a)pyren  se pohybuje mezi 48 až 65 km2 (dle předběžných údajů pro rok 2006 až 

110 km2),

- velikost exponované skupiny (zejména z hlediska benzo(a)pyrenu) se pohybuje mezi 68 a 98 tisíci 

obyvatel (dle předběžných údajů pro rok 2006 až 110 tisíc obyvatel), 

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

suspendovaných částic PM10 a nebo oblast s překročením cílového imisního limitu pro 

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

Program 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 2006 

limitní hodnotu 18 000 a stanice  vždy od roku 2003, od kdy je tento index sledován, dosahuje nejnižší hodnoty 

v rámci celé České republiky.
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II.3.2 Mikroimisní analýza

Na území města Plzně bylo k 31.12.2006 provozováno 10 stacionárních monitorovacích stanic a jedna mobilní 

stanice. Jejich základní charakteristiky jsou uvedeny v tabulce č.14:

Tabulka č. 14: Soupis měřících stanic

Název stanice
Geografické 

souřadnice
Provozovatel Typ stanice Měřené veličiny

PPLVA

Plzeň-Doubravka

49° 46' 7,02" sš;   13° 

25' 24.17" vd
ČHMÚ stacionární – AMS

SO2, NO, NO2, CO, O3, 

NOX, PM10

PPLX0, PPLXP

Plzeň-Slovany

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

49° 43' 56.81" sš; 13° 

24' 8.21" vd
Město Plzeň 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

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

49°44'50.70" sš 

13°24'56.10" vd
Město Plzeň semimobilní – AMS

SO2, NO, NO2, CO, O3, 

NOX, PM10

PPLUK

Plzeň - Husovo 

náměstí

49° 44' 47.00"sš 13° 

22' 1.00" vd
ZÚ

stacionární –

manuální

SO2, NOX , SPM, Be, V, 

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

Cd, Pb,

PPLHK 

Plzeň – Habrová 1)

49° 44' 3.00" sš 13° 

23' 17.00" vd
ZÚ

Stacionární 

kombinované měření

SO2, NOX , SPM, Cr, Mn, 

Fe, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Pb,

Zdroj dat: ČHMÚ
1) Stanice ukončila provoz v prosinci 2006
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 Výsledky měření na stacionárních stanicích v období 2000 až 2006 jsou uvedeny v tabulkách č.15a  až 15h.

Tabulka č.15a: Výsledky monitoringu – suspendované částice PM10

Stanice 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Roční průměrné koncentrace PM10 (imisní limit 40 g/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

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

Plzeň –střed 24,0 13,0 21,0 28,0 23,6 24,6 27,4

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

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

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

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

Plzeň -Slovany-ČHMÚ - - - - 28,0 33,2 35,5

Počet překročení imisního limitu (maximální 24-hodinové koncentrace PM10)

(imisní limit 50 g/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)

Plzeň-Roudná 7

(78,0)

8

(65,7)

11

(102,0)

16

(119,1)

5

(91,4)

13

(86,2)

19

(159,8)

Plzeň –střed 8

(68,0)

2

(59,9)

6

(70)

20

(117,2)

6

(107,6)

11

(79,9)

15

(139,1)

Plzeň- Slovany-MP 18 

(78,8)

3

(63,3)

35

(118,0)

80

(136,0)

36

(137,8)

53 

(127,4)

56  

(218,9)

Plzeň-Bory 3

(58,8)

0

(50,2)

18

(102,0)

76 

(126,7)

32

(119,8)

28

(126,9)

10

(130,6)

Plzeň-Lochotín 7 

(76,0)

2

(53,2)

22

(111,0)

54 

(159,1)

27

(137,8)

41 

(199,1)

17

(139,9)

Plzeň-Skvrňany 26

(60,3)

8

(60,3)

6

(123,6)

12

(81,0)

36

(144,7)

24

(90,0)

8

(96,9)

Plzeň-Slovany-ČHMÚ - - - - 22

(102,2)

37

(132,0)

36

(176,0)

Zdroj: ČHMÚ

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 překročení ročního imisního limitu pro ochranu 

zdraví pro suspendované částice PM10, v roce 2003 se však dvě stanice (Plzeň – Slovany -

MP a Plzeň – Bory) velmi těsně přiblížily,

- od roku 2003 včetně je několika stanicích na území města Plzně nedodržován 24 hodinový 

imisní limit pro ochranu zdraví pro suspendované částice PM10, který je závazný od 1.1.2005,

- výsledky měření vykazují rostoucí trend (s vědomím toho, že rok 2003 byl po celé České 

republice velmi imisně zatížený),

- nejvíce imisně zatížené jsou stanice Plzeň  – Slovany - MP a Plzeň - Doubravka.    



Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně 27

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 2003 na stanici Plzeň-Lochotín (727,1 

g/m3), v roce 2004 na stanici Plzeň-Bory (437,4 g/m3) a v roce 2002 na stanici Plzeň-střed (333,8 g/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:

Tabulka č.15aa: Výsledky měření koncentrací PM10 na mobilní stanici

Lokalita Období „Roční průměr“

(g/m3)

Počet překročení 

24 hod limitu

Doubravka-54. MŠ Staniční ul.72 19.6.1997 19.6.1998 27,7 32

Doubravka-54. MŠ Staniční ul.72 20.6.1998 26.6.1999 24,2 15

Doubravka-54. MŠ Staniční ul.72 27.6.1999 19.6.2000 21,5 6

Křiž. Rokycanská  a Pod vrchem 20.6.2000 25.6.2001 17,2 2

Borská pole – Vodojem 26.6.2001 17.6.2002 20,3 9

Klatovská – Zámečnická 18.6.2002 10.6.2003 46,2 117

Klatovská – Zámečnická 11.6.2003 9.6.2004 49,9 156

Vinice – Břeclavská 10.6.2004 29.6.2005 33,2 53

Sady pětatřicátníků 30.6.2005 26.6.2006 53,6 165

Křiž. Rokycanská  a Pod vrchem 27.6.2006 26.6.2007 37,7 52

Zdroj: ČHMÚ – Pobočka Plzeň

Poznámka: Vzhledem k měřícím obdobím se v případě ročního průměru jedná o „pseudoprůměr“.

Výsledky měření koncentrací suspendovaných částic PM10, uvedené v tabulce č.15aa, potvrzují výsledky, 

zjištěné na stacionárních stanicích:

- na některých částech území města Plzně dochází k opakovanému nedodržování 24 hodinového 

imisního limitu,

- projevuje se spíše zhoršující trend.

S vědomím toho, že se v případě ročních průměrů jedná o „pseudoprůměry“, lze předpokládat, že na 

některých částech území města Plzně zřejmě dochází také k překračování ročního imisního limitu pro PM10 .   

Na stanici Plzeň – Slovany – MP je kromě koncentrace suspendovaných částic PM10 měřena také 

koncentrace suspendovaných částic velikostní frakce PM2.5. V roce 2005 byla naměřena průměrná 

roční koncentrace 21,4 g/m3 a v roce 2006 24,4 g/m3, což je hodnota těsně pod navrhovaným imisním 

limitem (25 g/m3). 

Grafy č.2 a 3 prezentující vývoj koncentrací PM10 na jednotlivých stanicích v letech 2000 až 2006 ve vztahu 

k ročnímu a 24 hodinovému imisnímu limitu jsou uvedeny v Příloze č.1 k tomuto Programu.  
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Tabulka č.15b: Výsledky monitoringu – oxid siřičitý 

Stanice 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Roční průměrné koncentrace SO2   (imisní limit nestanoven)

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

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

Plzeň –střed 9,0 9,9 - - 7,9 7,7 8,8

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

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

Plzeň-Lochotín 9,0 9,0 11,0 11,3 8,1 6,8 6,6

Plzeň-Skvrňany 7,0 7,6 9,5 9,1 7,0 6,9 6,8

Počet překročení imisního limitu (maximální 24-hodinové koncentrace SO2)

(imisní limit 125 g/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) 

Plzeň-Roudná 0 (33,0) 0 (61,0) 0 (43,5) 0 (48,9) 0 (46,8) 0 (39,7) 0 (47,1)

Plzeň –střed 0 (29,0) 0 (49,2) 0 (37,5) 0 (41,4) 0 (36,6 0 (49,1) 0 (38,2)

Plzeň  - Slovany-MP 0 (38,0) 0 (50,2) 0 (41,8) 0 (39,8) 0 (29,6) 0 (36,7) 0 (36,8)

Plzeň-Bory 0 (31,0) 0 (49,2) 0 (43,8) 0 (39,7) 0 (27,3) 0 (36,3) 0 (38,6)

Plzeň-Lochotín 0 (57,0) 0 (43,7) 0 (32,0) 0 (56,9) 0 (37,5) 0 (38,0) 0 (45,8)

Plzeň-Skvrňany 0 (31,0) 0 (35,2) 0 (41,4) 0 (43,3) 0 (55,7) 0 (39,8) 0 (45,0)

Počet překročení imisního limitu (maximální hodinové koncentrace SO2)

(imisní limit 350 g/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)

Plzeň-Roudná 0 (186,0) 0 (208,8) 0 (182,0) 0 (131,8) 0 (158,4) 0 (221,0) 0 (262,3)

Plzeň –střed 0 (172,0) 0 (264,9) 0 (117,3) 0 (153,4) 0 (164,8) 1 (396,3) 0 (247,7)

Plzeň  - Slovany-MP 0 (77,0) 0 (121,7) 0 (89,2) 0 (89,2) 0 (99,1) 0 (78,6) 0 (127,0)

Plzeň-Bory 0 (74,0) 0 (143,2) 0 (86,2) 0 (127,3) 0 (92,9) 0 (177,6) 0 (264,2)

Plzeň-Lochotín 0 (175,0) 0 (179,0) 0 (118,9) 0 (160,8) 0 (152,9) 0 (327,5) 0 (126,2)

Plzeň-Skvrňany 0 (65,0) 0 (164,1) 0 (117,6) 0 (190,9) 0 (258,6) 0 (193,9) 0 (164,6)

Zdroj: ČHMÚ

Poznámka: Některé hodinové koncentrace na počátku sledovaného období byly zjištěny se zvýšenou mírou 

nejistoty.

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

- průměrné roční koncentrace oxidu siřičitého v období 2000 – 2006 nepřekročily hodnotu 13 

g/m3,

- na území města Plzně byly v období 2000 – 2006 plošně dodrženy hodinový i denní imisní 

limit pro ochranu zdraví pro oxid siřičitý,

- hodnota denního imisního limitu nebyla na žádné stanici překročena; nejvyšší naměřená 

koncentrace nedosáhla ani poloviny imisního limitu,

- hodnota hodinového imisního limitu byla mírně překročena pouze v jednom případě (v roce 

2005 na stanici Plzeň-střed). 
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Tabulka č.15c: Výsledky monitoringu – oxid dusičitý

Stanice 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Roční průměrné koncentrace NO2 (imisní limit 40 g/m3; povolený počet překročení: 0; limit bude platný od 

31.12.2009)

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

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

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

Plzeň  - Slovany-MP 24,0 27,0 25,0 26,4 17,3 23,0 25,5

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

Plzeň-Lochotín 17,0 17,0 15,0 19,0 17,8 17,5 19,5

Plzeň-Skvrňany - 16,0 14,0 - 7,8 13,7 11,0

Počet překročení imisního limitu (maximální hodinové koncentrace NO2)

(imisní limit 200 g/m3; povolený počet překročení: 18, limit bude 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)

Plzeň-Roudná 0 (143,0) 0 (93,6) 0 (91,7) 0 (161,4) 0 (154,9) 0 (104,3) 0 (27,7)

Plzeň –střed 0 (140,0) 0 (131,5) 0 (129,0) 0 (174,2) 0 (104,8) 0 (121,7) 0 (145,8)

Plzeň  - Slovany-MP 0 (106,0) 0 (113,8) 0 (130,0) 11 

(296,0)

0 (135,8) 0 (112,7) 17 

(286,2)

Plzeň-Bory 0 (75,0) 0 (106,0) 0 (82,4) 0 (119,0) 0 (147,5) 0 (101,0) 0 (110,2)

Plzeň-Lochotín 0 (85,0) 0 (87,5) 0 (98,0) 0 (130,4) 0 (103,9) 0 (102,9) 0 (113,2)

Plzeň-Skvrňany 2 (454,0) 0 (75,6) 0 (77,3) 0 (84,0) 0 (83,6) 0 (125,9) 0 (51,8)

Zdroj: ČHMÚ

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 dusičitý

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.

  

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

- průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého v období 2000 – 2006 nepřekročily hodnotu 38 

g/m3,

- na území města Plzně by v období 2000 – 2006 byly plošně dodrženy roční i denní imisní 

limit pro ochranu zdraví pro oxid dusičitý (platné od 1.1.2010),

- hodnota hodinového imisního limitu byla (v rámci povoleného počtu překročení) významněji 

překročena pouze ve třech případech (v roce 2003 a 2006 na stanici Plzeň-Slovany-MP a 

v roce 2000 na stanici Plzeň-Skvrňany),

- maximální hodinová koncentrace, naměřená v roce 2006, převyšuje hodnotu imisního limitu 

zvýšenou o příslušnou mez tolerance (240 g/m3), 

- z hlediska ročního limitu je nejvíce zatížena stanice Plzeň-střed a z hlediska hodinového 

limitu stanice Plzeň-Slovany-MP. 
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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:

Tabulka č.15cb: Výsledky měření koncentrací NO2 na mobilní stanici

Lokalita Období Roční průměr

(g/m3)

Max. hodinová 

koncentrace

(g/m3)

Doubravka-54. MŠ Staniční ul.72 19.6.1997 19.6.1998 27,9 107,9

Doubravka-54. MŠ Staniční ul.72 20.6.1998 26.6.1999 24,3 105,4

Doubravka-54. MŠ Staniční ul.72 27.6.1999 19.6.2000 24,9 94,0

Křiž. Rokycanská  a Pod vrchem 20.6.2000 25.6.2001 29,0 95,1

Borská pole – Vodojem 26.6.2001 17.6.2002 17,2 83,4

Klatovská – Zámečnická 18.6.2002 10.6.2003 31,2 132,1

Klatovská – Zámečnická 11.6.2003 9.6.2004 39,0 207,3

Vinice – Břeclavská 10.6.2004 29.6.2005 17,0 100,8

Sady pětatřicátníků 30.6.2005 26.6.2006 41,6 171,6

Křiž. Rokycanská  a Pod vrchem 27.6.2006 26.6.2007 27,7 119,4

Zdroj: ČHMÚ – Pobočka Plzeň

Výsledky měření koncentrací oxidu dusičitého NO2, uvedené v tabulce č.15cc, potvrzují výsledky, zjištěné 

na stacionárních stanicích:

- na některých částech území města Plzně dochází k sporadickému překračování hodinového 

imisního limitu,

- s vědomím toho, že se v případě ročních průměrů jedná o „pseudoprůměry“, lze 

předpokládat, že na některých částech území města Plzně zřejmě dochází také 

k překračování ročního imisního limitu pro oxid dusičitý.   

Tabulka č.15d: Výsledky monitoringu – oxid uhelnatý  

Stanice 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

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

Plzeň-Doubravka 457,0 446,0 417,0 508,8 472,4 348,3 379,5

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

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

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

Plzeň-Bory 469,0 501,0 - 631,0 443,2 368,7 424,0

Maximální denní 8-hodinový průměr koncentrací oxidu uhelnatého 

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

Plzeň-Doubravka 1914,0 1692,0 1660,0 1899,5 2292,3 1364,1 1737,7

Plzeň-Roudná 5209,0 5266,0 2422,0 1703,4 3525,5 1529,1 2763,3

Plzeň –střed 2403,0 2873,0 2440,0 3577,0 2771,9 2596,4 3016,5

Plzeň  - Slovany-MP 3096,0 1765,0 3039,0 2351,7 2174,7 1605,1 2300,1

Plzeň-Bory 2477,0 2330,0 1901,0 2950,4 1979,3 1766,8 2041,9

Zdroj: ČHMÚ
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Z údajů, uvedených v tabulce č.15d, vyplývá, že:

- průměrné roční koncentrace oxidu uhelnatého v období 2000 – 2006 nikdy nepřekročily 

hodnotu 640 g/m3,

- na území města Plzně byl v období 2000 – 2006 plošně dodržen imisní limit pro ochranu 

zdraví pro oxid uhelnatý. 

Tabulka č.15e: Výsledky monitoringu – ozón

Stanice 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

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

(imisní limit 120 g/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)

Plzeň  - Slovany-MP 28 (151) 21 (152) 14 (149) 26 

(172,0)

13,7 

(172,0)

11,7 

(172,0)

7,7 

(147,0)

Plzeň-Bory 23 (167) 12 (143) 17 (169) 2 (122,7) 13,0 

(168,7)

13,7 

(160,4)

19,3 

(160,4)

Plzeň-Lochotín 12 (144) 19 (144) 32 (156) 32 

(199,4)

25,0

(302,4)

22,0 

(199,4)

21,7 

(169,4)

Zdroj: ČHMÚ

Poznámka: Vzhledem k definici cílového imisního limitu (povolený počet překročení jako průměr za 3 roky) bylo 

vyhodnocování plnění limitu zahájeno až v roce 2004.

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 g/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 2006 na 

všech stanicích překračována,

- k (těsnému) nedodržení cílového imisního limitu došlo v roce 2005 na stanici Plzeň-

Doubravka a stanice Plzeň-Lochotín se v roce 2004 ocitla na hranici nedodržení,

- povolený počet nadlimitních dnů byl ke dni 7.11.2007 překročen na 2 stanicích (Plzeň-

Slovany-MP a Plzeň-Lochotín)

- na všech čtyřech stanicích jsou opakovaně překračovány hodnoty dlouhodobého imisního 

cíle.  

Tabulka č.15f: Výsledky monitoringu – benzen (měření zahájeno v roce 2004)

Stanice 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Průměrné roční koncentrace benzenu

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

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

Zdroj: ČHMÚ

Poznámka:

K imisnímu limitu pro benzen jsou vedle vlastních hodnot limitů stanoveny meze tolerance – procento, o 

které lze v letech, předcházejících cílovému roku, hodnotu limitu překročit. Tyto meze jsou stanoveny takto 

(v  g/m3 ):
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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 benzen 

nebyla v období 2000 až 2006 na  stanici překročena a imisní limit by byl dodržen.

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

Stanice 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu

 (imisní limit 1 ng/m3; povolený počet překročení: 0; limit platný od 31.12.2012)

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

Plzeň2–Slovany-ČHMÚ - - - - 1,40 1,70 2,40

Zdroj: ČHMÚ

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 2006 na  obou stanicích překračována. Cílový imisní limit 

by nebyl dodržen.

Tabulka č.15h: Výsledky monitoringu –těžké kovy (olovo, arsen, kadmium, nikl)

Stanice 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Průměrné roční koncentrace olova

 (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

Plzeň –Slovany-ČHMÚ - - - - 15,6 16,2 15,0

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

Průměrné roční koncentrace arsenu

 (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

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

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

Průměrné roční koncentrace kadmia

 (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

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

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

Průměrné roční koncentrace niklu

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

Plzeň – Husovo nám. 92,2 ? 105,0 ? 55,3 ? - - - -

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

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

Plzeň – Habrová 56,2 ? 62,0 ? 56 ? - - - -

Zdroj: ČHMÚ
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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 . 

Metodika odběru vzorků pro stanovení koncentrací niklu, která vedla k výše uvedeným vysokým výsledkům, byla 

později shledána chybnou  z důvodu problematického měřícího zařízení a naměřené výsledky označeny za 

nevěrohodné. 

Z údajů, uvedených v tabulce 15h, vyplývá, že v období 2000 – 2006 nebyl žádný imisní limit pro těžké 

kovy na žádné stanici překročen. Platný imisní limit pro olovo je dodržován a cílové 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 2006, vyplývají pro město Plzeň vzhledem k právní 

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

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

a olovo (limity jsou platné od 1.1.2005),

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

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

31.12.2012),  

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

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

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

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

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

suspendované částice PM10 (limity jsou platné od 1.1.2005),

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

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

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

platný od 31.12.2009),

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

31.12.2012),

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

částice velikostní frakce PM2,5,

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

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

ozón,

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

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

pro benzo(a)pyren,

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

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

benzo(a)pyren žije cca  103 tisíc obyvatel Plzně (tj cca 63 % všech obyvatel).
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II.4  Hodnocení vztahu mezi emisemi a imisní zátěží

II.4.1 Základní hodnocení

Z porovnání závěrů emisní analýzy a imisní analýzy vyplývají pro období 2000 až 2006 následující 

skutečnosti:

- emise oxidu siřičitého ze stacionárních zdrojů (které jsou 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 zatím podlimitní) značně kolísá,

- emise tuhých znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů jsou zhruba konstantní, imisní 

zátěž suspendovanými částicemi PM10  je však nadlimitní a navíc vykazuje stoupající 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 spíše rostoucí 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 příčinou zvýšené imisní zátěže města Plzně zejména 

suspendovanými částicemi PM10 ale také benzo(a)pyrenem a ozónem jsou emise z mobilních zdrojů 

znečišťování ovzduší, respektive ze silniční automobilové dopravy. Významný však zůstává, 

vzhledem k nízké emisní výšce, také vliv lokálních topenišť 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 třídě a koncentrace PM10 na stanici Plzeň-Slovany-MP:

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Intenzity automobilové dopravy (zaokrouhleno) 12000 12500 13000 13500 15500 16000 16500

Roční koncentrace 29,0 19,0 31,0 39,1 31,2 33,3 36,5

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)

Denostupně D21 (zaokrouhleno) 4150 4350 4250 4100 4400 3350

Emise TZL REZZO 1 – 3 (t/rok) 276 243 249 232 243 250 200

Emise TZL REZZO 1 (t/rok) 206 182 175 165 187 193 156

Emise TZL REZZO 2 (t/rok) 31 21 31 29 15 14 19

Emise TZL REZZO 3 (t/rok) 39 40 43 38 41 43 27

Zdroj: ČHMÚ



Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně 35

Z tabulky č.16 je zřejmé, že koncentrace suspendovaných částic PM10 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

Rozptylovou studii pro město Plzeň pro rok 2005 připravila Katedra ochrany životního prostředí v průmyslu 

Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Výpočet byl proveden 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 spotřebě paliv a emise z dopravy byly 

odhadnuty na základě údajů o silniční síti a intenzitách dopravy při statickém složení dopravního proudu. 

Pozaďové koncentrace byly zvoleny 15 g/m3 pro suspendované částice PM10 a 8 g/m3 pro oxid dusičitý. 

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 10 km. V případě 

suspendovaných částic PM10 nebyly do výpočtu zahrnuty emise tuhých látek z otěrů pneumatik, brzdových 

systémů a povrchů komunikací a nebyla uvažována resuspenze. 

  

Z výsledků rozptylové studie vyplývají následující pravděpodobné příspěvky k imisní zátěži 

suspendovanými částicemi PM10:

- podíl automobilové dopravy činí v centru města a podél frekventovaných komunikací 65 až 

75 % (vzhledem k tomu, že nejsou zahrnuty emise z otěrů a není uvažována resuspenze, 

může být skutečný podíl ještě vyšší), 

- podíl zvláště velkých a velkých stacionárních zdrojů může v průmyslových oblastech 

dosáhnout 35 až 45 %,

- v oblastech se zástavbou rodinných domů (Malesice, Křimice, Radčice, Lhota, Litice) může 

příspěvek lokálních topenišť na pevná paliva dosáhnout až 60 %,

- podíl průmyslových (technologických) zdrojů obecně nepřesahuje 20 %, v některých 

lokalitách však může být výrazně vyšší (např. areál bývalého závodu ŠKODA či okolí 

kamenolomu Lítice).  

V případě imisní zátěže oxidem dusičitým činí podíl automobilové dopravy více než 80 %, podíl 

zvláště velkých a velkých stacionárních zdrojů nepřevyšuje 20 %.

Základní výsledky rozptylové studie jsou prezentovány v obrázcích č.4 a č.5 v příloze č.1 tohoto Programu.  

Celá rozptylová studie včetně doprovodného textu je samostatnou přílohou tohoto programu. 

Výsledky rozptylové studie je nutno, vzhledem k vysoké míře nejistot, interpretovat jako indikaci 

lokalit, v nichž je výrazně zvýšená pravděpodobnost výskytu nadlimitních koncentrací znečišťujících 

látek v ovzduší. 

Rozptylová studie není a ani nemůže být důkazem dodržování či nedodržování stanovených 

imisních limitů; takovým důkazem mohou být pouze ověřené výsledky měření na monitorovacích 

stanicích.
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II.4.2 Závěry hodnoceni vztahu mezi emisemi a imisní zátěží

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

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

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

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

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

technologických  zdrojů.

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

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

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

přímo úměrná dopravnímu výkonu na území města. 

Poznámka:

Emise z dopravy (hmotnost / jednotka času) = 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.

II.5  Predikce vývoje

II.5.1 Stručná analýza vybraných strategických a programových dokumentů

„Nadřazeným“ programovým dokumentem je Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Plzeňského 

kraje, respektive jeho aktualizace z r.2006 a připojený Programový dodatek. 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 města Plzně, navrhující 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 vyvolat masívnější přechod části 

domácností, využívajících dosud k vytápění tuhá paliva, na CZT nebo zemní plyn, případně na jiný 

alternativní způsob vytápění. 
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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 výkonů 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  

Z dosavadního vývoje i prognózy dopravních výkonů vyplývá, že emise ze silniční automobilové dopravy 

budou v nadcházejícím období růst, protože přirozená obměna vozidlového parku zřejmě nebude schopna 

nárůst dopravních výkonů zcela 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 %.

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, benzenu a těžkých kovů. K mírnému zvýšení imisní zátěže zřejmě dojde v případě oxidu 

dusičitého, ozónu a zřejmě také benzo(a)pyrenu. Riziko výraznějšího zvýšení imisní zátěže hrozí v případě 

suspendovaných částic PM10.  

II.5.3 Očekávaný vývoj právní úpravy ochrany ovzduší

V prvním pololetí roku 2008 se očekává definitivní schválení směrnice Evropského parlamentu a Rady o 

kvalitě ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Směrnice zavede následující změny:

- Cílový imisní limit pro suspendované částice PM2.5 ve výši 25 g/m3 s termínem dodržení 1.1.2010,

- Imisní limit pro suspendované částice PM2.5 ve výši 25 g/m3 s termínem plošného dodržení 

1.1.2015 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 se musí dodržovat 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 bude 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 bude muset být transponována do české legislativy do 2 let po svém schválení.
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V roce 2009 se očekává přijetí novely směrnice č. 2001/81/ES o národních emisních stropech. 

Z dosavadního průběhu vyjednávání lze očekávat, že bude nově zaveden národní emisní strop pro 

suspendované částice PM2,5 a že České republice budou výrazně zpřísněny stávající národní emisní stropy 

pro oxid siřičitý, oxidy dusíku, těkavé organické látky (VOC) a amoniak. 

II.5.4 Závěry predikce vývoje   

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

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

zdrojů.

- Stabilizace emisí u stávajících středních stacionárních zdrojů.

- Mírný pokles emisí z malých stacionárních zdrojů.

- Nárůst emisí z dopravy a tím vyvolané zvýšení imisní zátěže nad současnou úroveň, 

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

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

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

termínech požadavky platné legislativy v oblasti kvality ovzduší

- Postupná realizace záměrů, uvedených v relevantních programových dokumentech, 

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

Plzně.

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

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

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

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

suspendované částice PM2.5).
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III. Návrhová část

III.1 Cíle

Cílem Programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně je:

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

zdraví pro suspendované částice PM10 ,

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

oxid dusičitý,

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

benzo(a)pyren,

- Postupně omezovat překračování cílového imisního limitu pro ozón (prostřednictvím 

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

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

nebo cílové imisní limity na dosavadních podlimitních úrovních.

III.2 Stanovení priorit

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

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

kvality ovzduší města Plzně stanoveny takto:

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

benzo(a)pyrenem ze silniční dopravy,

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

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

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

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

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

kvalitou ovzduší a oblasti překročeným cílovým imisním limitem pro benzo(a)pyren.
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III.3 Doporučené nástroje a opatření 

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

benzo(a)pyrenem ze silniční dopravy

Vzhledem k tomu, že hlavní příčinou nevyhovující kvality ovzduší města Plzně je automobilová doprava, 

existují v zásadě 3 možnosti řešení priority A:

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

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

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

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

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

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

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

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

aplikováno).  

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

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

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

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

poměrně nadějné zejména v případě tranzitní dopravy. 

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

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

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

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

klasických křižovatek křižovatkami okružními (kruhovými objezdy).

Poznámka: Při návrhu opatření ke zklidnění dopravy je nutno zvážit, zda nebudou z hlediska plynulosti 

dopravy kontraproduktivní.

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

topenišť na pevná paliva,

Poznámka: Z experimentálních měření ČHMÚ, simulujících reálný režim vytápění rodinného domu 

pevnými palivy (zejména nepravidelné přikládání paliva), vyplynulo, že  emise tuhých znečišťujících 

látek a polycyklických aromatických uhlovodíků jsou ve skutečnosti výrazně vyšší, než odpovídá 

odhadům v databázi REZZO 3 !   

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

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

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

ve stacionárním stavu),

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

řešením vytápění zemním plynem,

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

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

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

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

Poznámka: Spalování biomasy lze naopak doporučit v případě budování odlehlejších menších systémů CZT, 

kdy lze zajistit instalaci odpovídajícího spalovacího zařízení.
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Priorita C: Omezení plošné a sekundární prašnosti (resuspenze již emitovaných částic). 

Poznámka: Z modelových výpočtů, provedených např. v rámci přípravy Rozptylové studie 

Plzeňského kraje vyplývá, že množství resuspendovaných částic může být až o řád vyšší než 

množství částic primárně emitovaných. 

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

existují v zásadě tři možnosti:

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

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

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

průmyslových areálů),

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

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

v následujících tabulce č.18:

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

města Plzně

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

silniční dopravy,

A1: Zvýšení plynulosti dopravy ve 

městě

A2: Vymístěni dopravy z hustěji 

obydlených lokalit

A3: Omezení dopravy ve městě

A11: Zlepšení systému řízení dopravy 

ve městě – další rozvoj ASŘD

A21: Budování obchvatů a nebo 

přeložek komunikací mimo hustě 

osídlené (hustě navštěvované) oblasti  

A31: Rozšíření nabídky a zvýšení 

atraktivity veřejné dopravy (včetně 

IDS)

A12: Náhrada klasických křižovatek 

kruhovými objezdy

A22: Rozšíření zón s dopravním 

omezením (v koordinaci s realizací 

podopatření A33)

A32: Rozšíření nabídky parkovacích 

stání (zejména krytých) včetně 

příslušné telematiky

A13: Optimalizace opatření ke 

zklidnění dopravy tak, aby nevedla ke 

snížení plynulosti dopravy

A33: Nabídka systémů „Park and 

ride“ a „Park and go“ (v koordinaci 

s realizací podopatření A22)

A34: Zpoplatnění vjezdu do centra 

města 

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

pevná paliva

B1: Rozšíření nabídky připojení 

k systému CZT 

B2: Rozšíření nabídky připojení 

k zemnímu plynu

B3: Alternativní způsob vytápění 

(obnovitelné zdroje)

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

C1: Intenzívnější čištění městských

komunikaci a dalších veřejných ploch

C2: Opatření na plochách které jsou 

zdroji plošné prašnosti

C3: Omezení šíření prašnosti – rozvoj 

městské zeleně

C21: Úprava nevyužívaných ploch (v 

koordinaci s podopatřením C31)

C31: Zatravňování nevyužívaných 

ploch (v koordinaci s podopatřením 

C21)

C22: Opatření k omezení prašnosti na 

stavbách

C32: Zelené pásy podél 

exponovaných komunikací
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III.4 Doporučení dalších kroků k naplnění priorit Programu

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

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

k nápravě. K tomu je doporučeno realizovat další kroky. 

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

benzo(a)pyrenem ze silniční dopravy

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

realizovat následující kroky:

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

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

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

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

silnic I/20 a I/27,

- dále rozvíjet Automatizovaný systém řízení dopravy a doplnit jej o telematická zařízení 

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

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

látek do ovzduší,

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

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

hlediska příznivější,

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

plynulost dopravního provozu,

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

„přesunutí“ problému do jiné hustě osídlené oblasti města,

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

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

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

vjezdu osobních automobilů do hustě osídlených částí města,

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

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

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

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

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

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

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

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

zároveň přijmout infrastrukturní opatření k upřednostnění veřejné dopravy před dopravou 

individuální (i to zvýší atraktivitu veřejné dopravy),

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

snížení emisí,

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

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

odstěhovali mimo území města ale dojíždějí do něj za zaměstnáním,

- v souladu s Aktualizovaným Generelem cyklistické dopravy pokračovat v budování 

cyklistických tras,

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

v širších souvislostech (ve vazbě volnočasové a rekreační aktivity).  
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Priorita B: Omezení imisní zátěže suspendovanými částicemi PM10, oxidem dusičitým a 

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

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

ni navazujících programů, realizovat následující kroky:

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

k uskutečnění Územní energetické koncepce města Plzně,

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

v okrajových částech města s přihlédnutím k ekonomické únosnosti budování energetické 

infrastruktury,

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

v lokalitách s dostupností CZT nebo zemního plynu,

- v lokalitách s doporučeným alternativním vytápěním preferovat nespalovací obnovitelné 

zdroje energie (tepelná čerpadla, případně solární kolektory),

- v lokalitách s doporučeným alternativním vytápěním dbát na to, aby v případě biomasy byla 

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

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

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

K naplnění této priority je doporučeno realizovat následující kroky:

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

resuspenzi tuhých částic),

- každoročně provádět důkladné čištění komunikací po zimním období,

- zavést režim pravidelného čištění veřejných ploch se zpevněným povrchem,  

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

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

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

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

areálů), 

- v součinnosti s krajským úřadem prosazovat pravidelné čištění soukromých areálů 

(zejména výrobních),

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

podél exponovaných komunikací a na zatravnění nevyužívaných ploch).

III.5 Konkrétní projekty

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

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

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

III.6 Časový horizont

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

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

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

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

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

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

k roku 2012, kdy bude nutno dodržovat cílový imisní limit pro benzo(a)pyren.   
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III.7 Financování

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

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

Operační program Životní prostředí umožňuje podporu v následujících oblastech: 

Prioritní osa 3: Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

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

rozvoj sítě CZT, omezení plošné prašnosti),

Prioritní osa 3: Udržitelné využívání zdrojů energie

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

využívání OZE.

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

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

dopravy).

Operační program Doprava (umožňuje podporu v oblasti budování či rekonstrukce silnic I.třídy). 

Z výše uvedených informací vyplývá, že:

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

mohly být z významné části spolufinancovány prostřednictvím Operačního programu 

Doprava a Regionálního operačního programu,

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

mohly být spolufinancovány prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí,

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

financovat především z vlastních zdrojů města. 

III.8 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 míra překračování imisních limitů pro  oxid 

dusičitý a cílových imisních limitů pro ozón a benzo(a)pyren.

Řádná aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně by měla být prováděna, v souladu 

s ustanovením § 7, odstavec 7 zákona o ochraně ovzduší, jedenkrát za tři roky v návaznosti na aktualizaci 

„nadřazeného“ Programu ke zlepšení kvality ovzduší Plzeňského kraje.

Mimořádnou aktualizaci bude nutno provést vždy, dojde-li k významnější změně právní úpravy kvality 

ovzduší.
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IV. Závěr 

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

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

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

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

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

opatření:

- A1: Zvýšení plynulosti dopravy ve městě

- A2: Vymístění dopravy z hustěji obydlených lokalit města

- A3: Omezení dopravy ve městě

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

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

zvýšenou pozornost realizaci opatření A1.

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

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

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

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

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

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

Žádoucím vedlejším efektem zvýšení plynulosti dopravy je také omezení emisí hlavního 

skleníkového plynu – oxidu uhličitého. 

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

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

republiky.



Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně 46

V. Osoby odpovědné za realizaci Programu

Rada města Plzně.

VI. 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),

- Znečištění ovzduší na území České republiky, ČHMÚ, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,2006,

- Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, Česká republika, ČHMÚ, 2000, 2001, 2002, 

2003, 2004, 2005,2006,

- Rozptylová studie Plzeňského kraje, Plzeňský kraj, 2006,

- Aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzduší Plzeňského kraje, 2006,

- Programový dodatek k aktualizaci Programu ke zlepšení kvality ovzduší Plzeňského kraje, 2006,

- Program rozvoje města Plzně (aktuální verze 2007),

- Operační program Životní prostředí (návrh říjen 2007),

- Regionální operační program NUTSII Jihozápad (verze 15.10.2007),

- Emission Inventory Guidebook, EMEP (September 2006).   
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Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně

Příloha 1: Obrázky a grafy

Zpracovatel: DHV CR, spol. s r.o. 

ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – technickou 
univerzitou Ostrava

Praha listopad 2007
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Obrázek č.1: Schámatické znázornění městkých obvodů a katastrálních území města Plzně.



Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně 49

PM10 - počet překročení denního IL
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Obrázek č.2: Počet překročení denního imisního limitu pro PM10 (povolený počet 35 překročení za rok 

vyznačen červenou čarou)
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Průměrné roční koncentrace PM10 na stanicích imisního 
monitoringu
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Obrázek č.3: Průměrné roční koncentrace PM10 (imisní limit ve výši 40 g/m3 vyznačen červenou čarou)
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Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně

Příloha 2: Seznam konkrétních opatření a projektů

Zpracovatel: DHV CR, spol. s r.o. 

ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – technickou 
univerzitou Ostrava

Praha listopad 2007

Konkrétní opatření uvedená v Programovém dodatku Plzeňského kraje 

V Programovém dodatku k Aktualizaci Programu ke zlepšení kvality ovzduší Plzeňského kraje jsou 

navržena následující opatření, která by mohla vést k naplňování priorit tohoto Programu ke zlepšení kvality 

ovzduší města Plzně:

- A21: Výstavba západní části městského okruhu (náklady cca 4,3 mld Kč),

- A21: Další napojení Severního předměstí (náklady cca 300 mil Kč),

- A32: Budování parkovišť Park and ride (náklady cca 20 mil Kč),

- A32: Záchytné parkoviště MČ Plzeň 5 (náklady cca15 mil Kč),

- A11: Revitalizace Americké třídy (náklady cca 155 mil Kč),

- A11: Rekonstrukce řadičů křižovatek, strategické detektory, dopravní ústředna (náklady cca 

50 mil Kč),

- A11: Revitalizace původní trasy I/27 (náklady cca 50 mil Kč),

- A11: Rekonstrukce křižovatky Hřbitovní x Rokycanská (náklady cca 2 mil Kč),

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

- A31: Výstavba tramvajové trati Bory – Západočeská universita (náklady cca 400 mil Kč),

- A31: Výstavba tramvajové trati Jižní předměstí – Borská pole (náklady cca 100 mil Kč),

- A31: Výstavba trolejbusové trati Goethova ulice – rondel (náklady cca 50 mil Kč),
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- A31: Příprava a realizace rozvoje trolejbusových tratí (náklady cca 120 mil Kč),

- A31: Prodloužení tramvaje na Borská pole (náklady cca 70 mil Kč),

- C1: Odstraňování zimního posypu a pravidelná údržba komunikací (MČ Plzeň 2 – Slovany, 

MČ Plzeň 10 – Lhota),

- C32: Zelený záchytný pás na západní straně MČ Plzeň 5 (náklady cca 10 mil Kč),

- C2: Zpevnění povrchů komunikací MČ Plzeň 1 (náklady cca 25 mil Kč),

- C2: Zpevnění povrchů komunikací MČ Plzeň 2 – Slovany (náklady cca 70 mil Kč),

- C2: Změna povrchu komunikaci – město Plzeň (náklady cca 30 mil Kč),

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

Konkrétní opatření uvedená v Programu rozvoje města Plzně

Město Plzeň dále počítá, v rámci daného Programem rozvoje města Plzně, s následujícími akcemi, 

relevantními z hlediska priorit Programu ke zlepšení ovzduší města Plzně:

- A22: Rekonstrukce ulice Rooseveltova (pěší zóna s provozem MHD),

- A22: Pěší zóna Saský most (s provozem MHD),

- A11: Revitalizace původní trasy silnice I/20,

- A21: Propojení Zborovská-Motýlí-Slovanská

- A32: Budování záchytných parkovišť pro nákladní automobily.

Konkrétní opatření připravovaná ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic ČR připravuje následující silniční stavby, které jsou relevantní z hlediska priorit 

Programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně:

- I/20 úsek K Dráze – Jasmínová (ve spolupráci s Městem Plzeň, realizační náklady cca 290 mil Kč, 

předpokládaný termín realizace 2010),

- I/27 Plzeň, Tyršův sad – Sukova 2.stavba (ve spolupráci s Městem Plzeň, realizační náklady cca 

660 mil Kč, předpokládaný termín realizace 2010),

- I/20 Plzeň, Plaská – Na Roudné – Chrástecká (ve spolupráci s Městem Plzeň, realizační náklady 

cca 850 mil Kč, předpokládaný termín realizace 2009 - 2012),

- I/20 Plzeň, Sládkova – Na Roudné (ve spolupráci s Městem Plzeň, realizační náklady cca 3,3 –

5,6 mld Kč, předpokládaný termín realizace 2013 - 2018),

Konkrétní opatření připravovaná Plzeňskými městskými dopravními podniky

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. připravuje následující stavby, které jsou relevantní z hlediska 

priorit Programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně:

- Trolejbusová trať Borská pole - úsek Němejcova -  Panasonic (realizační náklady cca 122 mil 

Kč, předpokládaný termín realizace 2008 - 2010),

- Tramvajová trať Bory – ZČU (realizační náklady cca 400 mil Kč, termín realizace cca 2010).

Nově navrhovaná konkrétní opatření 

V rámci nově navrhovaných opatření připadá v úvahu:

- Řešení vytápění rodinných domů v okrajových lokalitách města,

- Nový povrchy dosud nezpevněných komunikací – výstavba obytných ulic v městské části 

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

2010).


