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Úvod
Znečištění ovzduší – oxidy síry a dusíku, jemný polétavý prach, přízemní ozón a další – na úrovni regio-
nální a lokální a změna klimatu – způsobená antropogenními emisemi skleníkových plynů (zejména CO2) 
– na globální úrovni jsou dvě velké současné hrozby. Primárně environmentální, ale se závažnými dopa-
dy na sociální, ekonomickou a zdravotní situaci lidí. Přitom je známo, že nástroje pro zlepšení ovzduší 
v  sídlech jsou velmi často totožné s nástroji zmírňování klimatické změny. Jedná se totiž o snižování 
zátěže, primárně emisí plynoucích ze spalování fosilních paliv pro potřeby vytápění, výroby elektřiny i ve 
spalovacích motorech automobilů. 

Mnohé evropské regiony a města už dlouhou dobu usilují o snížení svých emisí. Některým se sku-
tečně daří emise snižovat, jiná jejich růst alespoň účinně zbrzdila. Ve snižování emisí byli úspěšní hlavně 
tam, kde se snaží o energeticky úsporné stavění a rekonstrukce, kde docílili poklesu automobilové do-
pravy ve prospěch dopravy nemotorové a veřejné, kde je úsporné veřejné osvětlení.

Potenciálních dopadů na život jednotlivců a obcí a možností, jak jim předcházet, si je však dosud 
vědomo jen málo lidí. Zvyšování povědomí o opatřeních na zlepšení stavu ovzduší, která zároveň přispějí 
k ochraně klimatu, a to zejména činnostmi realizovanými ve městech na příkladech energetických úspor 
v budovách a dopravy, je motivací této publikace.
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1/ Příčiny a dopady znečištěného ovzduší v Praze 
 RNDr. Viktor Třebický, Ph.D.; CI2, o.p.s.

Úvod – historický vývoj
Kvalita pražského ovzduší byla v 80. letech 20. století, podobně jako v případě jiných měst v bývalém 
Československu, jedna z nejhorších na světě. Výroba energie z nekvalitního hnědého uhlí, neefektivní 
a špinavé technologie, těžký průmysl a další faktory přispívaly k velké zátěži obyvatelstva a přírody zne-
čištěným ovzduším. V průběhu zejména zimních měsíců se v Praze, některých severočeských městech 
a na Ostravsku doslova „nedalo dýchat“. Protesty obyvatelstva proti tomuto stavu předcházely demon-
strace za změnu režimu, a následně se staly jejich součástí. 

Nelichotivý stav životního prostředí se opravdu podařilo po změně režimu v roce 1989 poměrně 
rychle změnit. Jakým způsobem? V první řadě přijetím nových zákonů na ochranu životního prostředí, 
včetně zákona na ochranu ovzduší č. 218 z roku 1992. Ty přinesly do naší země regulaci největších znečiš-
ťovatelů podle principu „znečišťovatel platí“ a přiměly je instalovat odlučovače a další čistící technologie. 
Šlo vesměs o řešení „na konci výpustě“ (end-of-pipe), které vzhledem k objemu znečištění z dob komuni-
smu přinesly rychlé snížení znečistění z velkých i středních zdrojů (Tabulka 1). 

Ke zlepšení situace přispěla změna struktury ekonomiky – zejména pokles průmyslové výroby 
a její postupná náhrada sektorem služeb a odklon od „špinavých“ paliv (uhlí, mazut) a jejich nahrazení 
zemním plynem. Řada lokálních kotelen byla přepojena na Pražskou teplárenskou soupravu. Význam-
ným faktorem bylo připojení části Prahy na zásobování teplem z kogenerační výroby z Elektrárny Mělník. 
Výsledkem je dlouhodobý pokles emisí tuhých látek, oxidu siřičitého i oxidů dusíku ze stacionárních 
zdrojů. To umožnilo uzavřít velké množství lokálních kotelen na uhlí. Na druhou stranu se znečištění 
ovzduší částečně přeneslo za hranice Prahy.

Tab. 1: Emise vybraných základních znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů v Praze v letech 
1980–2012 [t.rok-1]

rok* kategorie zdrojů

zvláště velké a velké zdroje střední a malé zdroje stacionární zdroje celkem

tuhé 
látky

SO2 NOx tuhé 
látky*

SO2 NOx tuhé 
látky

SO2 NOx

1980 19 152 48 402 15 950 9 481 12 304 1 473 28 633 60 706 17 423

1990 5 862 24 361 8 855 15 149 21 006 7 318 21 011 45 367 16 173

2000 175 1 294 2 394 475 496 737 650 1 790 3 131

2005 130 1 752 2 675 529 616 864 659 2 368 3 540

2010 94 976 1 969 478 538 689 572 1 514 2 657

2012 55 171 1 517 321 189 509 376 360 2 026

Zdroj: ČHMÚ, ČIŽP, MHMP

Emise z dopravy 
Zatímco emise ze stacionárních zdrojů se podařilo v uplynulých 20 letech omezit, emise z dopravy za-
znamenaly opačný vývoj – nárůst. Automobilová doprava dnes představuje nejvýznamnější zdroj 



Praha pod pokličkou4

znečištění ovzduší na území Prahy. Vyhodnocení emisní bilance automobilové dopravy je prováděno 
pravidelně ve dvouletých cyklech v rámci projektu ATEM. Hlavním zdrojem emisí znečišťujících látek 
z automobilové dopravy jsou městské komunikace – liniové zdroje. 

Problémem těchto emisí je, že je lze jen velmi těžko regulovat – jsou příliš rozptýlené a na rozdíl od 
stacionárních zdrojů decentralizované. Zdrojem emisí z dopravy je nejenom spalování fosilních paliv 
(benzín, nafta), ale i sekundární prašnost, otěry, koroze a další faktory. Doprava se v Praze stala nejvý-
znamnějších zdrojem emisí oxidu dusíku (NOx). V rámci všech druhů pražské dopravy dominují osobní 
automobily jako hlavní zdroj NOx, oxidu uhelnatého (CO), uhlovodíků a polycyklických aromatických uh-
lovodíků. Významným zdrojem CO jsou studené starty a krátké cesty osobních automobilů po městě se 
studený motorem. Významným zdrojem emisí je také letiště v Praze Ruzyni, především pohyby letadel 
(132 000 v roce 2012). 

Hlavním problém je nárůst počtu osobních aut v Praze, stejně tak jako nárůst počtu kilometrů, které 
po Praze najezdí. Zatímco v roce 1961 připadalo na 1 osobní auto 22 obyvatel, v roce 1981 to už bylo 4,1 
a v roce 2013 pouze 1,9. V témže roce činil celkový počet vozidel registrovaných v Praze 688 na 1000 oby-
vatel. Výkony automobilové dopravy narostly zejména po roce 1990 – ze 7 mil. vozokilometrů za 24 hodin 
v roce 1989 na 22 mil. v roce 2013. Narůstá počet automobilů přijíždějících do Prahy – například mezi lety 
2012 a 2013 o bezmála 3 % na 300 000 za 24 hodin. To vše vede ke znečištění pražského ovzduší. 

Obr. 1 Vývoj dopravních výkonů automobilové dopravy v Praze
(celá komunikační síť, prům. prac. den, 0–24 h)

Zdroj: TSK-ÚDI

Stav ovzduší 
Výše uvedené faktory, tedy především nárůst výkonu osobní automobilové dopravy, vedou k tomu, že 
pražské ovzduší má horší kvalitu než činí průměr městských sídel v České republice. Horší kvalitu ovzdu-
ší najdeme pouze v průmyslových oblastech Moravskoslezského kraje a v některých městech Ústeckého 
kraje. Tabulka 2 ukazuje srovnání znečištění ovzduší v Praze, ostatních městských lokalitách v ČR a tzv. 
pozaďových stanicích, což jsou stanice umístěné mimo hlavní zdroje znečištění (venkov). 
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Tab.2: Srovnání imisní situace v Praze, městských lokalitách a na venkově

2012 NO2 
[µg/m3]

PM10 
[µg/m3]

PM2,5 
[µg/m3]

Benzen 
[µg/m3]

BaP  
[ng/m3]

Ni  
[ng/m3]

As  
[ng/m3]

Městské lokality ČR 19,8 23,3 15,7 1,67 0,75 1,73 1,60

Praha 33,4 26,9 16,4 0,91 1,04 0,63 1,87

Pozaďové stanice ČR 8,3 17,7 12,7 0,42 0,59 0,46 0,96

Zdroj: SZÚ

Jiný souhrnný pohled na stav pražského ovzduší poskytuje tzv. Index kvality ovzduší, který podává 
agregovanou informaci o aktuální kvalitě ovzduší na konkrétní měřicí stanici. Stanovení indexu kvali-
ty ovzduší je založeno na vyhodnocení hodinových koncentrací oxidu siřičitého (SO2), oxidu dusičitého 
(NO2), suspendovaných částic (PM10), 8h klouzavých koncentrací oxidu uhelnatého (CO) a v letním obdo-
bí (1. 4.–30. 9.) 1h koncentrací přízemního ozonu (O3). Limity pro jednotlivé znečišťující látky jsou uvede-
ny v Tabulce 3 a výsledky ze stanice v pražských Riegerových sadech najdeme v Obrázku 2. 

Tab. 3: Stanovení indexu kvality ovzduší na základě koncentrací znečišťujících látek

Index Kvalita
ovzduší

SO2 
1h 

µg.m-3

NO2 
1h 

µg.m-3

PM10 
1h 

µg.m-3

O3 
1h 

µg.m-3

CO 
8h 

µg.m-3

1 velmi dobrá 0 – 25 0 – 25 0 – 20 0 – 33 0 – 1000

2 dobrá > 25 – 50 > 25 – 50 > 20 – 40 > 33 – 65 > 1000 – 2000

3 uspokojivá > 50 – 120 > 50 – 100 > 40 – 70 > 65 – 120 > 2000 – 4000

4 vyhovující > 120 – 350 > 100 – 200 > 70 – 90 > 120 – 180 > 4000 – 10000

5 špatná > 350 – 500 > 200 – 400 > 90 – 180 > 180 – 240 > 10000 – 30000

6 velmi špatná > 500 > 400 > 180 > 240 > 30000

Zdroj: ČHMÚ

Obr. 2: Praha 2 – Riegrovy sady (městská stanice), Praha 4 – Libuš (předměstská stanice) – 2012

Důsledky znečištění 
Nejčastěji jsou v Praze překračovány limity pro polétavý prach PM10. V roce 2012 byl 24hodinový imis-
ní limit PM10 překročen na pěti ze 13 lokalit s dostatečným počtem dat pro hodnocení. Z pěti lokalit, 
kde došlo k překročení imisního limitu, jsou čtyři klasifikovány jako lokality dopravní. Částice PM10 mají 
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významné zdravotní důsledky, které se projevují již při velmi nízkých hodnotách bez zřejmé spodní 
hranice bezpečné koncentrace. Při akutním působení částic může dojít k podráždění sliznic dýchací sou-
stavy, zvýšené produkci hlenu apod. Tyto změny mohou způsobit snížení imunity a zvýšení náchylnosti 
k onemocnění dýchací soustavy. Dlouhodobé vystavení působení částic může vést ke vzniku chronické 
bronchitidy nebo ke zkrácení očekávané délky života. V poslední době se ukazuje, že závažnější zdravot-
ní dopady (včetně zvýšené úmrtnosti) mají jemné částice frakce PM2,5, popř. PM1, které se při vdechnutí 
dostávají do spodních částí dýchací soustavy.

Roční limitní koncentrace byly překročeny v případě oxidů dusíku (NOx). Jejich hlavním zdrojem je 
doprava. Nejvyšší roční koncentrace byly v roce 2012 změřeny na stanicích v ulicích Legerova, Šrobárova 
a Smíchov. Dopady těchto látek se projevují nejenom na zdraví obyvatel Prahy, ale i na vegetaci, skleníkový 
efekt (NO) či vznik fotochemického smogu. Vyšší koncentrace těchto plynů vedou k závažným zdravotním 
potížím, neboť se váží na krevní barvivo a zhoršují tak přenos kyslíku do tkání. Vdechování vyšších koncent-
rací také dráždí dýchací cesty a předpokládá se, že přispívají ke vzniku nádorových onemocnění. 

S dopravou a teplými slunečnými letními dny souvisí vznik přízemního ozonu. Přízemní ozon je 
označován za sekundární znečišťující látku, protože není významně primárně emitován z antropogen-
ních zdrojů znečišťování ovzduší. V roce 2012 byly limitní hodnoty pro maximální 8 hod. průměrné kon-
centrace překročeny na 1 stanici z 9 (v Suchdole). Vdechování ozonu vyvolává pokles kapacity plic v zá-
vislosti na jeho koncentraci a na hloubce dýchání, zvyšuje počet hospitalizací, způsobuje vyšší spotřebu 
léčiv a zvýšenou úmrtnost.

Nedokonalé spalování fosilních paliv, např. v lokálních topeništích, ale i v automobilech či v jiných 
dopravních prostředcích, je zdrojem emisí benzo(a)pyrenu. Jde o toxikologicky nejzávažnější znečišťující 
látku v ovzduší z výše uvedených. U benzo(a)pyrenu, stejně jako u některých dalších polycyklických aro-
matických uhlovodíků (PAH), jsou prokázány karcinogenní účinky na lidský organismus. Ze stacionárních 
zdrojů jsou to především domácí topeniště, která v České republice produkují více než 60 % z celkových 
emisí benzo(a)pyrenu, a spalování odpadu. Z mobilních zdrojů jsou to zejména vznětové motory spalující 
naftu. Mobilní zdroje jsou druhým nejvýznamnějším zdrojem emisí benzo(a)pyrenu (více než 20 %) v České 
republice. V Praze byly v roce 2012 limity překročeny na jedné ze dvou stanic, kde se měřil (Praha – Libuš). 

Závěr 
Příspěvek lze uzavřít a shrnout konstatováním, že ve srovnání s tragickou kvalitou pražského ovzduší 
v 80. letech nastalo v 90. letech výrazné zlepšení. Jeho hlavní příčnou bylo přijetí nových zákonů na 
ochranu životního prostředí a změna ekonomiky. Kvalita ovzduší v Praze však zůstává horší než situace 
v menších městech ČR či v evropských metropolích. Hlavní příčinou současného znečištění ovzduší je 
automobilová doprava. Znečištěné ovzduší má prokazatelný negativní vliv na zdraví obyvatel, majetek, 
ale i ekonomiku. Ke zlepšení mohou přispět nejen firmy, např. instalováním nových technologií či pou-
žíváním OZE, ale i změna spotřebních vzorců domácností (např. omezení jízd auty po městě). Klíčovou 
roli mají státní instituce, které vytvářejí rámec pro zlepšení ovzduší a měly by jít příkladem v akcích za 
zlepšení ovzduší (např. zateplování budov či používání veřejné dopravy). 

Použité zdroje:
•	 Klouda,	 L.,	 Třebický,	 V.	 a	 kol.	 (2014):	 Praha	–	 životní	 prostředí.	 Ročenka	 životního	prostředí	 2012.	MHMP	
a TIMUR,	320	stran.

•	 www.irz.cz	–	Integrovaný	registr	znečištění	
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2/ Příčiny a dopady globálního ohřívání Země
 a projevy jím vyvolané klimatické změny
	 RNDr.	Jan	Hollan,	Ph.D.	,	Centrum	výzkumu	globální	změny	AV	ČR,	v.v.i.;	

Globální změna je souhrnné označení proměn naší planety. Definovat ji můžeme například takto 
„Změny v globálním životním prostředí (zahrnující proměny klimatu, produktivity krajiny, oceánů 
nebo jiných vodních zdrojů, chemie ovzduší a ekologických systémů), které mohou pozměnit schop-
nost Země podporovat život“. Jde o celek, jehož složky jsou provázány, nelze je zcela oddělit. Hyba-
telem globální změny je nárůst počtu lidí z úrovně třetiny miliardy, na níž se držel v prvním tisíciletí 
našeho letopočtu, k jedné miliardě na počátku průmyslové revoluce, což je též počátek antropocénu, 
v němž se lidstvo stalo hlavním geologickým činitelem. Nynějších sedm miliard lidí, kteří nadto v prů-
měru na osobu spotřebovávají mnohem více přírodních zdrojů než lidé před antropocénem, globální 
změnu velmi zrychluje. Růst populace a spotřeby během posledního staletí je zjevně neudržitelný. 
Umožnila jej až civilizace opřená o fosilní paliva a z ní pocházející růst zemědělské produkce, lékařská 
péče, hygiena, plošné očkování.

Ale za to, že je Země vůbec obyvatelná, vděčíme skleníkovému jevu. To je velice mohutný fenomén. 
Spočívá v tom, že také ovzduší sálá dolů na zem, a to silně, třetinou kilowattu na metr čtvereční, dvakrát 
více než činí příkon záření slunečního. Teplota povrchu je díky tomu mnohem vyšší, než by byla bez 
tohoto jevu. Hlavní složky ovzduší, dusík a kyslík, schopnost sálat, čili vydávat elektromagnetické záření 
vlivem teploty, nemají – takovou schopnost mají až malé příměsi ovzduší: vodní pára a další skleníkové 
plyny. 

Nárůst jejich koncentrací, čili obsahu oxidu uhličitého, metanu a oxidu dusného v ovzduší není vi-
ditelný, ale způsobil, že Země nevrací do vesmíru tolik tepla, jako získává ze slunce. Ponechává si jeden 
watt na metr čtvereční svého povrchu. Rozhodující podíl na tom má oxid uhličitý.

To, že oxidace uhlíku z fosilních paliv nutně povede k oteplení Země vlivem zesílení skleníkového 
jevu, bylo známo již před sto lety. Tehdy činila těžba uhlíku jednu miliardu tun ročně, nyní je to deset 
miliard tun za rok s ročním nárůstem až 3 %. 

Devět desetin z tepla, které Země nevrací do vesmíru, ohřívá hloubky oceánů, to lze nazvat globál-
ním ohříváním. Proměnlivé drobty (jak jsou velké, závisí na promíchávání oceánů) se dělí mezi ohřev 
ovzduší, prohřívání pevnin a tání ledu, v průměru jsou to 2 % na každý z těchto procesů. Mluví-li se 
o globálním oteplování, jeho charakteristikou je obvykle jen růst teploty přízemního ovzduší. Ten může 
být několik měsíců, ale i pět deset let záporný, pokud se teplé povrchové vody Pacifiku ponořují a jsou 
nahrazovány chladnou vodou z hloubky, jako tomu bylo většinu posledního desetiletí. 

K plynům, které jsme do ovzduší uvolnili sami, se s rostoucími teplotami přidává zvýšený obsah 
vodní páry, což je nevyhnutelná zesilující zpětná vazba. Globální oteplení od doby 19. století už dosáhlo 
téže velikosti, jako předtím trvalo ochlazování probíhající šest tisíc let, jde v obou případech o necelý 
jeden kelvin čili stupeň Celsia. Je to tempo řádově větší než kdykoliv v geologické minulosti. V nejbližším 
půlstoletí k tomu přibude alespoň dalšího půl kelvinu, čímž se dostaneme na úroveň minulé doby me-
ziledové před 130 tisíci lety, kdy byla hladina oceánů vinou úbytku ledu z Antarktidy a Grónska alespoň 
o 6 m vyšší... Je téměř jisté, že se během příštích staletí stanou města na plochých pobřežích vinou vze-
stupu hladiny částečně nebo úplně neobyvatelná.
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Dopady
Oteplování ovzduší je mnohem rychlejší ve vysokých zeměpisných šířkách a nad pevninami, a způsobilo 
již velkou proměnu klimatu. Zvýšila se variabilita teplot a srážek, narostla četnost výjimečně horkých 
letních období, vyskytují se už i taková, jaká v minulých staletích vůbec nebývala. Vyšší teploty znamenají 
vyšší výpar, což tam, kde současně nevzrostou také srážky vhodné velikosti, znamená častější a horší ze-
mědělské sucho. Silnější přívalové deště moc nepomáhají, zato vedou k odnosu půd, někde i k sesuvům, 
a ovšem k povodním a záplavám. Jde vesměs o jevy, které věda očekávala, nicméně skutečnost je ještě 
horší. S tím je nutno počítat i pro budoucnost. 

Dnešní lidské i přírodní systémy se vyvinuly v podmínkách klimatu velmi stálého, jaké panovalo 
jen s pomalými nebo regionálními změnami po celý holocén, a které umožnilo vznik a rozvoj civilizací 
v mnoha oblastech světa. Změní-li se klima, byť i jen zvýšením variability, je to pro ně nepříznivé. Leckde 
to vede, a v mnoha dalších oblastech povede, ke zhoršení jejich funkčnosti, či úplnému zániku jejich 
obyvatelnosti.

Hlavním ohrožením obrovských oblastí jsou nebývalá dlouhodobá sucha, střídaná případně povod-
němi a záplavami. V našem podnebném pásu se na tom zřejmě podílí nesmírně velké oteplení Arktidy, 
která ztmavla (čili pohlcuje více slunečního záření) a čím dál větší oblasti oceánu nejsou až do zimy za-
mrzlé, čímž se stávají zdrojem tepla a vodní páry. Mění se tím celý systém proudění ovzduší nad sever-
ní polokoulí. Místo dřívějšího častého střídání tlakových níží a výší, čili období deštivých a slunečných 
(to jsme označovali jako klima mírného pásu) se vyskytují dlouhá období vysokých teplot beze srážek 
(v zimě ev. také holomrazů) a pak zase dlouhotrvající, mohutné srážky. Ovzduší, které je teplejší než dříve, 
umožňuje také extrémně veliké přívalové srážky v bouřkách, jaké se kdysi vyskytovaly jen v tropech. 

Kromě povodní (i bleskových) města trpí zvláště vlnami veder, která bývají ještě horší než ve venkov-
ské krajině. Vysoké teploty podporují tvorbu přízemního ozónu, zvláště jedovaté složky letního smogu. 
Teplotní maxima lze snížit tím, že města zesvětlíme, zastíníme korunami mohutných stromů a chladíme 
výparem, který z takových stromů probíhá, mají-li k dispozici dostatek vody. Ta se při srážkách má vsák-
nout do hloubky, ne odtéci kanalizací a řekami pryč. Některá česká města jsou do budoucna ohrožena 
také vysycháním vodních zdrojů, rozumnou odpovědí je budování cisteren na vodu dešťovou; s ní vy-
stačila mnohá středomořská města v krasových oblastech celá tisíciletí. Samozřejmě, s jinými než spla-
chovacími toaletami.

Adaptace na zhoršení klimatu, kterému se již neubráníme, má své meze. Chceme-li svou civilizaci 
zachovat, musíme oteplování planety zbrzdit, zastavit, ba obrátit. Nejvíce ohrožené státy volají po tom, 
abychom nepřipustili už vice než dalšího půl stupně oteplení. Světově uznávanou mezí, která by roz-
hodně neměla být překročena, jsou 2 kelviny (čili stupně Celsia) celkového globálního oteplení, čili 
1 K oproti dnešku. To je cíl technicky ještě splnitelný, ale s každým rokem prodlení hůře a hůře. 

Užívání fosilních paliv nelze ukončit naráz. Je ale potřeba alespoň nevytvářet novou infrastrukturu 
pro jejich těžbu a využití – místo toho je nutné věnovat úsilí, aby se snížila spotřeba paliv pro vytápění, 
dopravu i výrobu potravin. Nezbytná je změna zvyklostí, ale také velké investice do zlepšení budov, elek-
trifikace dopravních systémů (těch, které pro zachování civilizace budou nezbytné), rozvoje nefosilních 
technologií. Peníze na investice musí z nemalé části pocházet z toho, že toho tolik neprojíme, neproto-
píme, neprolétáme...

Ještě je šance, že během století vrátíme koncentraci CO2 z dnešní úrovně 400 ppm (čili milióntin) 
na snad již bezpečnou hodnotu 350 ppm. A že se tím vyhneme zvláště zlým důsledkům klimatického 
rozvratu přírody i společnosti. Musíme ale začít hned, a hodně razantně.
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Jak? Pro Velkou Británii ukázalo cestu Centrum alternativních technologií ve Walesu. Je teď na čase 
vypracovat obdobnou vizi pro celou Evropu – aby mohla být bez ruského metanu a ropy, a pak i bez 
fosilních paliv vůbec. Tou britskou vizí Zero Carbon Britain se ale máme co nejvíce řídit už teď.

3/ Jak chránit ovzduší a klima současně:  
 Udržitelná mobilita
	 Vratislav	Filler,	Auto*Mat

Úvod do udržitelné mobility
Doprava je prostředkem k uspokojování potřeb, které nemohou být uspokojeny v místě. Nakolik mnoho 
je potřeba se dopravovat, závisí na dostupnosti: blízkosti k možným cílům cest a jejich hustotě. Mobilita 
je míra pohyblivosti, v dopravním smyslu se také označuje jako přemístitelnost. 

Objem vykonané dopravní nebo přepravní práce se označuje jako dopravní výkon, někdy pře-
pravní práce. Poměr jednitlivých dopravních prostředků použitých k vykonávání cest, nebo k vykonání 
přepravní práce, se nazývá modal share (modal split). Modal share může být definován pro obyvatele 
určitého regionu nebo pro všechny cesty v regionu, případně pro všechny cesty na hranici regionu. 

Dosažitelnost je definována jako společný produkt mobility (pohyblivost) a dostupnosti. Tyto 
dva faktory jdou ovšem často proti sobě. Je prokázáno, městská mobilita postavená na individuální 
automobilové dopravě (IAD) skutečnou dosažitelnost obecně citelně snižuje, nejvyšší je ve městech 
upřednostňujících pěší, cyklistickou a veřejnou dopravu. Zvyšování pohyblivosti dlouhodobě omezuje 
dostupnost cílů: vytváří bariéry pro kratší cesty, rozptyluje cíle a koncentruje je v obtížněji dostupných 
lokalitách. 

V tomto textu je termín „mobilita“ používán ve smyslu „dosažitelnosti,“ především pro to, že již exis-
tuje zažité sousloví „udržitelná mobilita.“ Pro mobilitu v užším slova smyslu, tedy bez vlivu dostupnosti 
bude použit termín „pohyblivost.“

Uspokojení potřeb mobility současných generací bez omezení potřeb mobility budoucích genera-
cí se označuje jako udržitelná mobilita. Udržitelnost dopravního systému se někdy chápe ekonomic-
ky: tedy vytvořit takový dopravní systém, který nepovede k nadměrnému čerpání veřejných rozpočtů 
(například nároky na další rozvoj či údržbu). To má svůj význam, protože dopravní investice a provozní 
náklady tvoří nezřídka desítky procent veřejných rozpočtů měst. Z hlediska klimatické změny je udržitel-
ný takový dopravní systém, který ke klimatické změně nepřispívá, nebo je příspěvek takového systému 
kompenzován.

Mobilita se chápe jako velmi pozitivní, atraktivní hodnota. Existuje korelace dopravního a eko-
nomického výkonu. Politicky se ovšem mobilita zpravidla chápe jen jako pohyblivost, bez uvážení 
vzájemných vazeb s dostupností. Politická snaha o jednostranné zvyšování pohyblivosti například 
podporou IAD tak může vést k negativním dopadům na udržitelnost mobility a dokonce i na dosaži-
telnost samotnou.

Individuální volba dopravního prostředku závisí především na jejich pragmatické použitelnosti. Jen 
menší část lidí má silnou osobní preferenci dopravního prostředku (podmíněnou zřejmě kulturně) a ne-
využila by alternativy, pokud by byly výrazně výhodnější. 
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Efektivní dopravní systém
Za efektivní můžeme považovat takový dopravní systém, který umožňuje lidem uspokojit své potřeby 
za nejmenších společenských nákladů. Pro posouzení efektivity je nicméně nezbytné zahrnout dva často 
opomíjené vlivy: Prvním vlivem je nabídka dopravního systému pro osoby, které mohou být z různých 
důvodů v jeho samostatném využívání omezeny (invalidé, lidé s omezenou pohyblivostí, děti, sociálně 
slabé, lidi, kteří z různých důvodů nemohou řídit auto). Efektivní dopravní systém nemůže být některým 
těmto skupinám uzavřený. Druhým vlivem na efektivitu jsou jeho dopady na osoby, které se přímo nedo-
pravují, ale jsou dopravou (zpravidla negativně) ovlivněny (lidé využívající nedopravní funkce prostoru 
sdílejícího dopravu, nebo ovlivněni externími dopady dopravy).

Efektivitu je také třeba posuzovat s ohledem na úroveň nabízené dosažitelnosti, nikoliv na úroveň 
nabízené pohyblivosti. Tudíž nelze upřednostňovat delší cesty, měřítkem tak nemůže být dopravní vý-
kon, ale schopnost realizovat cestu.

Externality jsou přínosy nebo náklady, které při ekonomické aktivitě vznikají dalším subjektům 
a nejsou kompenzovány. Ukázkový výčet pro individuální automobilovou dopravu je velmi dlouhý: ne-
hody (přímé ekonomické následky, zdravotní následky, policie, zdravotní služba, hasiči, likvidace ekolo-
gických dopadů, atd.), hluk, znečištění ovzduší, náklady vyvolané klimatickými změnami, vliv na přírodu 
a krajinu (fragmentace krajiny – vliv na populace živočichů, riziko šíření invazních druhů rostlin podél 
silnice), náklady vzniklé dříve nebo následně (výroba automobilů, ekologická likvidace), snížení atraktivi-
ty území, dodatečné náklady v městském prostředí.

Původcem externalit přitom může být jak řidič, tak výrobce vozidla, dodavatel pohonných hmot 
(dopady často mimo území země), nebo dokonce i dopravní projektant, či politik, jejichž rozhodnutí 
vytvoří neadekvátní dopravní nabídku. Je obtížné vyčíslit objektivně výši externalit, metoda vyčíslení je 
totiž zpravidla daná hodnotovým systémem hodnotitele. Řadu negativních – ale i pozitivních externalit 
je navíc jen velmi obtížně vyčíslit v ekonomických kategoriích. 

Proces začlenění skutečných nákladů. („znečišťovatel platí“) se nazývá internalizace. V ČR internaliza-
ce externalit pro IAD neexistuje. Zdejší dotační, daňová a poplatková politika (dotace na výstavbu, spo-
třební daň, silniční daň) se s externalitami zcela míjí. Domácí poplatky vznikly za jiným účelem a nejsou 
určené na kompenzaci externalit.

Dopravní indukce a redukce
Existuje přímá úměra mezi množstvím dopravní infrastruktury a objemem dopravy. Doprava na nové 
komunikaci: přesměrovaná a indukovaná. Po zkapacitnění komunikace dochází ke zvýšení dopravní zátě-
že. Empiricky (z různých studií v USA) byly zjištěny koeficienty	pružnosti (zvýšení intenzity, v závislosti na 
změnách kapacity, jízdní doby nebo ceny). 

Z těchto výzkumů vyplývá, že 60–90 % přidané kapacity se zaplní do pěti let. Zkrácení jízdní doby 
o 20 % povede ke zvýšení dopravy o 10 % krátkodobě a 20 % dlouhodobě. Podobný efekt bude mít 
snížení nákladů uživatele na vykonání cesty (viz tab. 4).
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dopad na intenzitu dopravy koeficient pro kapacitu koeficient pro čas koeficient pro náklady 
uživatele

krátkodobý 0,5 - 0,5 - 0,8

dlouhodobý (5 let) 0,6–0,8 - 1,0 - 1,0

dlouhodobý – město (5 let) 0,9

Tabulka	4:	Koeficienty	pružnosti	pro	odhad	dopadu	dopravní	indukce.
Zdroj:	Kürfürst,	Řízení	poptávky	po	dopravě,	s.	15–16.

Zvýšení rychlosti a plynulosti dopravy vede ke zvýšení pohyblivosti a nikoliv k úsporám času. Průměrná 
doba strávená cestováním se dlouhodobě nemění. Dochází ke vzniku „zbytečné“ mobility, tzv. Hyper-
mobility, lidé se dostávají do situace, kdy nejen tráví na cestách stejný čas, navíc také musí věnovat další 
nezanedbatelný čas získávání prostředků, které jim tyto cesty umožní vykonat. 

Připočteme-li k času stráveném dopravou čas strávený vyděláváním na dopravu a převedeme to 
na rychlost, dostáváme takzvanou úplnou rychlost. Pro skupinu světových měst byla vypočtena úplná 
rychlost cesty autem, která se pohybuje mezi 3 a 20 km/h, zpravidla těsně nad 10 km/h.

Indukční potenciál mají všechny druhy dopravy, tedy i veřejná nebo bezmotorová, čehož lze také 
využívat. Dopravní indukce má dlouhodobou pozitivní vazbu: vytvoření cesty na ni naváže další cíle, kla-
sickou ukázkou je komerční výstavba vázaná na obchvaty. Vlivem pokračující suburbanizace se objízdné 
komunikace časem stávají komunikacemi vnitřními a ztrácejí svůj původní význam.

V oblastech s naplněním kapacity komunikací dochází k efektu saturace. Dopravní kongesce mají 
samoregulační efekt, cesty nad rámec kapacity sítě se realizují jiným způsobem. V saturovaném systé-
mu prakticky nemá smysl stavět novou dopravní kapacitu: rychle se zaplní opět až do stavu kongesce. 
V méně saturovaném systému dojde po zvýšení kapacity nejprve k uvolnění, dlouhodobě ale nová ka-
pacita přiláká tolik dopravy, že se zahltí návazné komunikace – úzká hrdla se přesunou jinam. V případě, 
že nová komunikace měla chránit obydlenou oblast, může dojít k saturaci, při které se zaplní jak objízdná 
komunikace, tak komunikace původní, kterou měla nová kapacita chránit.

Tyto jevy fungují ovšem i opačně. Důsledkem snížení kapacity je snížená poptávka, včetně síťové-
ho efektu – tento jev se nazývá dopravní redukce. Cesty do cílové oblasti je ovšem z větší části vyko-
nat i nadále. Omezování kapacity pro IAD proto musí být doprovázeno sadou kompenzačních opatření 
zlepšujících podmínky pro jiné druhy dopravy. Dopravní redukce je také do jisté míry sebenaplňujícím se 
proroctvím a dochází k ní více tam, kde je omezení intenzity dopravy chápáno jako žádoucí. Programy 
zklidňování jsou odsouzeny k nezdaru, jsou-li považovány za samoúčelné omezování svobody motoristů.

Dopravní modely, které indukci přehlížejí, zpravidla přeceňují přínosy stavby a předpokládají nižší 
dopravní zátěž. Přehlížení dopravní indukce pak vede ke špatné volbě nástrojů pro snižování dopadů 
dopravy na životní prostředí.

Význam dopravy při tvorbě skleníkových plynů
Doprava spotřebovává mezi 1/4 a 1/3 celkové konečné energie – jeden ze čtyř hlavních sektorů (do-
mácnosti; těžba a zpracování; služby a ostatní průmysl). Zásadní podíl na spotřebu energie má doprava 
silniční (přes 80 %).
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Tab. 5: Konečná spotřeba energie v Evropě (mil toe, 2002)

EU 25 EU 15 EU 25 EU 15

vše 1080 957 podíl na celku

doprava 338 313 31,3 % 32,7 %

podíl na dopravě

silnice 281 259 83,1 % 82,7 %

železnice 9 7 2,7 % 2,2 %

letecká 43 42 12,7 % 13,4 %

lodní 5 5 1,5 % 1,6 %

Příspěvek dopravy ke generování skleníkových plynů: 13,8 % antropogenních emisí skleníkových ply-
nů. (silniční doprava 9,9 %, letecká 1,6 %, železnice a lodní celkem 2,2 %). V roce 2000 šlo o 5760 mil. 
t ekvivalentu CO2, prognózy do r. 2020 předpokládají pro EU nárůst přímých emisí CO2 z dopravy o 77 %. 
60 % celosvětově vytěžené ropy se využije v dopravě.

Výpočet potenciálu skleníkového efektu z dopravy by měl zahrnovat CO2, ostatní skleníkové plyny 
(metan, CO, chladiva) a emise vzniklé při výrobě dopravních prostředků a komunikací a při těžbě a dopra-
vě paliv. Jedině tak lze posoudit přínos alternativních paliv či různých typů dopravy.

Podle ročenky životního prostředí produkuje v Praze doprava více než 85 % emisí tuhých látek 
a 75 % emisí oxidů dusíku.

Opatření snižující dopady dopravy na ovzduší a klimatickou změnu
Vzhledem k silné vazbě klimatického dopadu a energetické náročnosti se opatření snižující dopady do-
pravy na klimatickou změnu člení na 1) opatření snižující energetickou náročnost dopravy, 2) opatření 
cílená přímo na změnu klimatu.

Obou cílů lze dosahovat třemi základními postupy: za prvé omezováním objemu dopravy (které 
má za nezměněných jiných podmínek pozitivní vliv), za druhé iniciací přechodu části cest na jiný druh 
dopravy, a za třetí zvyšováním efektivity stávajících dopravních systémů.

Na příkladu individuální automobilové dopravy lze ukázat různé konkrétní postupy:
•	 Technická	opatření	na	vozidlech:	dimenzování vozidla (downsizing, lehká konstrukce), zvyšování účin-

nosti motoru, automatika start – stop, kontrola tlaku, valivý odpor.
•	 Změny	v	chování	uživatelů: Úsporný způsob jízdy, úsporné využívání vozidla (spolujízda, nejezdit krátké 

cesty autem), pravidla pro veřejné pořizovatele vozidel (směrnice pro nákup) i závazky soukromníků
•	 Využití	 úspornějších	 dopravních	 prostředků:	přesun dálkových cest na koleje (sníží spotřebu energie 

o 80 %), využívání šetrných druhů dopravy (veřejná doprava, chůze, jízdní kolo)
•	 Lepší	plánování: Pobídky pro snižování vzdálenosti (města krátkých vzdáleností), Pobídky pro snižování 

objemu dopravy, Pobídky pro změnu dopravního chování (zlepšování podmínek pro úspornější druhy 
dopravy nástroji plánování),

•	 Cenová	 opatření: Zpoplatnění komunikací a parkování, Integrované tarifní systémy, Zdanění paliv, 
Obchod s emisemi, Cestovné pro lidi využívající udržitelné formy dopravy
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•	 Logistická	opatření:	Lepší vytížení vozidel, Lepší volba trasy, Volba odpovídajícího prostředku,
•	 Použití	biopaliv.

Následující tabulka pak ukazuje dopad jednotlivých realizovatelných opatření na klima. Vyjmenovaná 
opatření se často realizují v balíčcích cílených například také na zlepšení kvality ovzduší nebo plynulost 
dopravy. Je přitom zajímavé, že právě nízkoemisní zóny mají podle citované tabulky prakticky nulový 
dopad na klima – je to dáno zejména tím, že až na marginální snížení intenzity dopravy nemají dopad na 
její energetickou náročnost, naopak podporují zrychlenou obměnu vozového parku, což může dopady 
na klima spíše zhoršit. 

Tab. 6: Dopad opatření v dopravě na ovzduší a klima

vliv krátkodobý střednědobý dlouhodobý

silný •	alternativní	pohony, 
•	alternativní	paliva, 
•	podpora	veřejné	dopravy

•	integrované	plánování, 
•	podpora	pěší	dopravy, 
•	podpora	cyklodopravy, 
•	mýtné

střední •	sdílený	prostor, 
•	hlukové	plány

•	cenová	opatření,	daně, 
•	bezbariérovost

malý •	dopravní	zklidňování •	školení	řidičů, 
•	plány	v	oblasti	ochrany	ovzduší, 
•	parkovací	management, 
•	ekologické	standardy	pro	VHD, 
•	dopravní	telematika, 
•	carsharing, 
•	osvěta

•	nákladní	doprava,	logistika

žádný •	následná	úprava	výfukových	plynů 
•	participace 
•	nízkoemisní	zóny	

Zdroj:	Becker,	U.:	Základy	dopravní	ekologie,	2008.

Závazek uhlíkové neutrality
Závazkem k uhlíkové neutralitě se některá města přihlašují k sadě opatření, která mají za cíl anulovat cel-
kovou uhlíkovou stopu města: jednak snížením produkce skleníkových plynů, jednak kompenzací vlast-
ní produkce skleníkových plynů (produkcí obnovitelné energie, nákupem emisních povolenek, apod.). 
Z velkých měst chce nulové uhlíkové stopy dosáhnout Kodaň, a to do roku 2025.

V dopravě tento závazek zpravidla znamená realizovat velké úspory energie v dopravě a mohutnou 
podporu emisně nenáročné bezmotorové dopravy.

Alternativní paliva a pohony, elektromobilita
Neexistují „alternativní“ paliva či „bio“ paliva, existují různé zdroje energie s různými výrobními procesy. 
Vždy je nutné posuzovat v celku automobil, výrobu paliva, dostupnost, nezbytnou infrastrukturu a všechny 
související procesy.

Vozidla poháněná plynnými hmotami vydávají menší hluk (- 3 dB). Biopaliva mají vyšší emise oxidů 
dusíku, snižují tudíž vliv na klima jen o 30–70 % . Na řadě míst (zejména ve třetím světě) existují negativní 
ekologické a sociální dopady pěstování biopaliv.
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Neznamená to, že biopaliva nemají smysl, ale to, že je, stejně jako u „konvenčních paliv“ musíme 
posuzovat včetně všech dopadů.

Také u alternativních pohonů je třeba komplexní posouzení všech vstupů.
Elektromobilita s sebou nese vlastní problémy. Klimatická zátěž je daná „čistotou“ zdroje elektrické 

energie, bude se tedy i v rámci Evropy země od země výrazně lišit. Ve větších objemech bude problém 
výroba a údržba baterií (drahé kovy, jedy, karcinogenní látky). U hybridů se dále výrazně podhodnocuje 
skutečná spotřeba energie.

Integrované dopravní plánování
Jedná se o společné plánování celého dopravního systému s cílem dosáhnout žádoucího „dopravního 
mixu.“ Integrované dopravní plánování spočívá v těsném provázání dopravního a územního plánování, 
což se zpravidla realizuje strategickým plánem udržitelné mobility (SUMP, dříve dopravní	masterplán). 
V  praxi se toto plánování rozvíjí zhruba posledních 20 let. Ve Francii je dnes plán udržitelné mobility 
povinný pro města nad 100 000 obyvatel. Z měst srovnatelných s Prahou provádějí integrované dopravní 
plánování např. Mnichov, Vídeň, Lyon, Drážďany.

Dopravní masterplán nebo strategický plán udržitelné mobility obsahuje zejména scénáře vývoje 
dopravního chování a jejich posouzení a nástroje a postupy vedoucí k dosažení jednotlivých scénářů. 
Volba scénáře je potom zpravidla politickým rozhodnutím, ovšem při jasně (a obvykle veřejně) známých 
dopadech. Existence plánu udržitelné mobility tak politiky do jisté míry omezuje v realizaci přemrště-
ných nebo nesmyslných dopravní záměrů. 

Plán udržitelné mobility se v EU během několika let stane podmínkou pro přidělování financí ze 
strukturálních programů. Centrum dopravního výzkumu v.v.i. proto připravuje metodiku pro začleňová-
ní SUMPů do plánovacích procesů města. První města už také plán udržitelné mobility připravují (Ostra-
va, Brno, Opava).

V Praze ovšem územní plán ani jeho připravované koncepty (KÚP, MÚP) se zásadami udržitelné mobility 
nepracují a ani nepředpokládají vznik plánu udržitelné mobility, který by měl mít podobu závazné vyhlášky. 

Plány snižování emisí
Integrované krajské programy snižování emisí si připravovaly jednotlivé kraje včetně Prahy zhruba kolem 
roku 2010. Tyto plány nicméně vlivem změny zákona přestaly být závazné. Jejich novou generaci připra-
vuje Ministerstvo životního prostředí. 

Praha měla kvalitní program snižování emisí pro roky 2009–2012, který zahrnoval komplexní sadu 
konkrétních opatření (více než 100). Vyhodnocení iniciativy Auto*Mat nicméně prokázalo, že k jeho na-
plňování dochází zhruba ze 40 %. Zejména byla ignorována zejména jakákoliv opatření, která by vedla 
k omezení objemu IAD. Výstavba sítě nadřazených komunikací v něm byla naopak považována za pozi-
tivní opatření.

Navrhovaná nízkoemisní zóna (NEZ) v Praze
Nízkoemisní zóna se v Praze připravovala na spuštění v lednu 2015, je ale už zřejmé, že se její realizace 
nejméně o rok odloží. Existuje zde studie proveditelnosti Centra dopravního výzkumu z 1/2013. V ní se 
posuzují dva možné rozsahy zóny („A“: v zásadě v zóně současného omezení pro nákladní vozidla nebo 
„B“: ohraničená zhruba Městským okruhem). Byly také porovnány tři míry omezení vjezdu (kategorie 2. 
a více, 3. a více, nebo jen 4.).
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Studie předpokládala široké výjimky (dané zákonem): nemocní, postižení, lidé co nemohou jezdit 
do práce VHD, speciální vozidla používaná k výkonu podnikání, zajištění provozu veřejně prospěšných 
zařízení. Nemodelovala se varianta plošnou výjimkou pro rezidenty. Modelování ukázalo, že může dojít 
zejména ke snížení emisí PM10 (a to až o 45 % uvnitř zóny), u doporučených scénářů pak nedojde ke 
zvýšení emisí na okrajových komunikacích nebo mimo zónu.

Tab. 7: návrhy variant nízkoemisní zóny v Praze

varianta

varianta A, 
emis. kat. 2  

a vyšší 
(A-červená) 

varianta A, 
emis. kat. 3  

a vyšší 
(A-žlutá) 

varianta A, 
emis. kat. 4 
(A-zelená) 

varianta B, 
emis. kat. 2  

a vyšší 
(B-červená) 

varianta B, 
emis. kat. 3  

a vyšší 
(B-žlutá) 

varianta B, 
emis. kat. 4 
(B-zelená)

území NEZ mimo NEZ mimo NEZ mimo NEZ mimo NEZ mimo NEZ mimo 

dopravní 
výkony 

-2,00% -0,14% -3,25% -0,20% -5,41% -0,26% -1,50% -0,24% -2,49% -0,39% -4,04% -0,63% 

-0,31% -0,49% -0,73% -0,48% -0,79% -1,28%

imise 
PM10 

-18,40% -6,52% -24,63% -12,50% -34,42% -23,64% -29,56% -13,97% -35,91% -20,27% -45,86% -31,23% 

-7,35% -13,43% -24,41% -16,75% -23,06% -33,83%

imise  
NO2 

-11,29% -5,74% 3,81% 13,75% -21,26% -15,22% -20,91% -13,40% -10,32% 2,40% -32,93% -24,48% 

-6,21% 12,86% -15,75% -14,82% -0,05% -26,10%

do 3,5 t.* 1,3 % 3,1 % 6,2 % 1,3 % 3,1 % 6,2 %

nad 3,5 t. 0,7 % 2,6 % 16,2% 0,7 % 2,6 % 16,2%

pořadí 6. 5. 2. 4. 3. 1.

*)	předpoklad	k	1.	1.	2015,	v	případě	odložení	bude	menší.

Vedení Prahy se v létě 2014 rozhodlo pro variantu B (rozsáhlejší) – žlutá (v tabulce zvýrazněna) s tím, že 
zóna bude po dvou letech zpřísněna, a že zůstane	plošná	výjimka	pro	rezidenty. Tento poslední aspekt je 
překvapivý a může mít zásadní dopady na její dopad. Také odložení vzniku zóny o rok znamená snížení 
pozitivního dopadu na životní prostředí, především vlivem přirozené obměny vozového parku.

Případová studie emisně citlivého mýta
Následující tabulka ukazuje hlavní účinky nízkoemisní zóny a mýta. Na obou opatřeních je zajímavé to, 
že je lze kombinovat a využít tak společně jejich pozitiv, jak provedli v letech 2007 a 2012 v Miláně. 

Tab. 8: účinky mýta a nízkoemisní zóny 

Mýto Nízkoemisní zóna

•	Omezení	kongescí,	zlepšení	plynulosti 
•	Snížení	intenzity	dopravy	(10–30%) 
•	V	důsledku	toho	snížení	emisí 
•	Optimální	stav	je	možné	balancovat	výší	poplatku 
•	Přínos	do	veřejného	rozpočtu

•	Snížení	emisí	z	nejvíce	znečišťujících	vozidel. 
•	Mírné	snížení	intenzity 
•	Motivuje	k	rychlejší	obnově	vozového	parku 
•	Během	několika	let	se	opatření	vyčerpá.	 
  Nutné postupné zpřísňování.

Kombinace

•	Větší	snížení	emisí	se	spojí	se	zvýšením	plynulosti	provozu.
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V letech 2002–2007 byly v centru Milána limity PM10 překračovány v průměru 125 dnů v roce (limit je 
35 dnů). V roce 2007 realizována zóna Ecopass. Byl zpoplatněn vjezd pro benzínová vozidla nesplňu-
jící Euro 3 a vozidla s dieselovým motorem bez filtru prachových částic. Zřízení nízkoemisní zóny mělo 
dopad na 170 000 ze 600 000 denně dojíždějících vozidel, a výsledky byly jednoznačně pozitivní, včet-
ně zlepšení plynulosti provozu (viz další tabulka). Pozitivní efekt zóny na plynulost provozu se nicmé-
ně zhruba po pěti letech vyčerpal. V roce 2011 bylo referendem schváleno zřízení mýtné zóny „C“.  
K 1. 1. 2012 byl zpoplatněn vjezd pro všechna vozidla s výjimkou elektromobilů (hybridy do 1. 1. 2013), 
a zakázán vjezd vozidel Euro 0. 

Tab. 9: výsledky dopravních opatření v Miláně

indikátor před Ecopass 2007 (- 2012) Zona „C“ od 2012

překračování limitu PM10 (dny) 125 83 (- 33%)

koncentrace PM10 - 23 % - 18 %

emise CO2 - 35 %

objem IAD - 5-6 % - 30,7 % (bez zvýšeného zatížení 
objízdných komunikací)

plynulost provozu zlepšena krátkodobě

dopravní nehody - 23,8 %

obsazenost parkování v ulicích - 10 %

zrychlení VHD bus +7,4 % , tram +4,3 %

držitelé předplatného VHD + 20 % (synergie, nové metro)

podíl „čistých“ vozidel 9,6 % (na konci) 16,6 %

V Miláně je zřetelná snaha o maximální přijatelnost zóny. Mýto se platí jen ve všední dny do 19.30, denní 
taxa 5 € platí pro libovolný počet vjezdů a výjezdů, je zde sleva pro zásobování (3 €), rezidenti platí 2 € 
a prvních 40 cest v roce mají zdarma, zaplatit mohou pěti různými způsoby a existují výjimky pro nutnou 
obsluhu (lékaři, sanitky, veřejné služby). 

Tab. 10: nastavení pravidel a cen mýtného v Miláně

vozidlo 
Euro

Benzinové motory Dieselové motory Hybridní / 
bi-fuel

Elektro-
mobily

Moto-
cykly

Jízdní 
kola

5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0

nerezidenti € 5

zákaz

€ 5

zákaz

zdarma** zdarma zdarma zdarma

rezidenti € 2* € 2* zdarma** zdarma zdarma zdarma

zásobování € 3 € 3 zdarma** zdarma zdarma zdarma

veřejné služby zdarma zákaz zákaz zdarma zdarma zdarma zdarma

*	Prvních	40	cest	v	roce	zdarma.
**	Do	1.	1.	2013,	následně	platí	běžné	mýto.
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Zavedení mýta v Praze
Pro zavedení mýta v Praze je nutná změna silničního zákona (v současnosti umožňuje jen NEZ a mýto 
na dálnicích). Návrh může podat hlavní město Praha (bylo povinností v programu snižování emisí, 
ale  neproběhlo). Mýto v Praze lze zavést, jakmile to bude legislativně možné. Není třeba čekat na 
dostavbu Městského okruhu. Výsledky modelování dopadů nízkoemisní zóny ve studii proveditelnosti 
CDV naznačuje, že ani zavedení mýta by situaci na okrajích zóny nezhoršilo. Londýn nemá kapacitní 
objízdnou komunikace po celém obvodě mýtné oblasti. U mýta lze uvažovat několik alternativ mož-
ného rozsahu: Bodově (průjezd po vybraných komunikacích v centru nebo na mostech), pro historické 
centrum, nebo pro širší centrum.

Je otázka, zda ještě před zavedením mýta zavádět nízkoemisní zónu. Domnívám se, že to smysl má. 
Nízkoemisní zóna může být o 2–3 roky dříve a vzhledem k emisní situaci v Praze je dobré i polovičaté 
opatření. Bylo by nicméně žádoucí připravovanou NEZ adaptovat na pozdější zavedení mýta, jde pře-
devším o to, že mýto by následně nemělo zmírnit formu regulace, zavedením mýta by se tedy neměl 
změkčit zákaz vjezdu pro vybrané skupiny vozidel. Překvapivě to znamená, že mírnější forma regulace 
v nízkoemisní zóně je jako předstupeň mýta vhodnější. Alternativně může mýto pokrývat menší oblast 
než nízkoemisní zóna a týkat se například jen vjezdu do centra.

Zvláštní otázkou je, zda vznik mýta podmínit referendem. Příklady měst, kde to takto úspěšně pro-
běhlo, naznačují, že velmi závisí na podmínkách, za kterých se referendum vyhlásí, a zásadní je předchozí 
pozitivní zkušenost s regulací. V Miláně byla pozitivní odpověď v referendu podmíněna zkušeností s léty 
dobře fungujícího předchozího režimu (který byl v zásadě také mýtem). Ve Stockholmu přistoupili k re-
ferendu až po několika měsících zkušebního provozu. Ani informační kampaň ale nemusí stačit k tomu, 
aby obyvatelé mýto neodmítli, jako se tomu stalo ve Vídni. 

Z těchto zkušeností vyplývá, že podmiňovat zavedení mýta referendem v podmínkách ČR de facto 
znamená nemít zájem na jeho zavedení. 

Použité zdroje:
•	 Braun	Kohlová,	M.	(2012)	Cesty	Městem.	SLON.	Praha.
•	 Encyklopedie	Wikipedia,	heslo	Carbon	neutrality.
•	 Kürfürst,	P.	(2002)	Řízení	poptávky	po	dopravě.	Centrum	pro	dopravu	a	energetiku.	Praha.
•	 Pucher,	J.;	Buehler,	R.	(2012)	City	Cycling.	MIT	Press.	Londýn.
•	 Reduction	of	Energy	Use	in	Transport,	Final	report,	2006.
•	 Ročenka	životního	prostředí	Praha	za	rok	2012.
•	 Ross,	W.	 (2000):	Mobilita	 a	 dosažitelnost:	 Jin	 a	 Jang	dopravního	plánování.	World	 Transport	 Policy	 and	
Practice.

•	 Webové	stránky	iniciativy	Auto*Mat,	www.auto-mat.cz.
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4/ Jak chránit ovzduší a klima současně:  
 Úspory energie v sektoru bydlení
 Jiří	Beranovský,	Petr	Vogel,	František	Macholda;	EkoWATT

Výměnou oken v bytových domech za nová těsná a s lepšími tepelně technickými parametry se dosáhne 
relativně vysokých úspor energie. Na druhou stranu část energetických úspor se tak realizuje omezením 
větrání, které se u těsných oken musí provádět častěji. Důsledkem jsou potom hygienicky nevyhovující 
podmínky v rekonstruovaných bytech. Vina se potom svaluje na celkové zateplení či dokonce na úspory 
energie obecně. Problém je však v nepochopení celkového konceptu energetických úspor a v neochotě 
přijmout skutečnost, že při výměně oken za nová těsná je prostě potřeba zajistit dostatečné větrání. 

V České republice je historicky přibližně 1 200 000 bytů v panelových domech. Značná část z nich 
se stavěla v době, kdy energetické úspory byly teprve v plenkách. Do dnešního dne přibližně polovina 
prošla nějakou formou rekonstrukce, tedy 600 000 z nich. Většinou však šlo o rekonstrukce částečné, 
nikoli komplexní. Výsledky výzkumu potvrdily, že cca 85 % panelových domů lze zrekonstruovat až do 
pasivního standardu, což se týká zejména ještě cca 600 000 bytů, které žádnou rekonstrukcí neprošly. Ze 
zobecnění tohoto výzkumu vyplývá, že podobných výsledků lze dosáhnout i pro standardní “činžovní“ 
bytové domy.

Starší způsoby rekonstrukce se obvykle zabývají pouze zateplením a výměnou oken. Někdy se do-
konce z úsporných důvodů provádějí tato dvě základní opatření pouze na jednotlivých částech domu. 
Neřeší se však ta nejdůležitější část, a to je zabezpečení kvalitního větrání. 

Trend neúplných rekonstrukcí bohužel přetrvává dodnes. Důsledkem je nevyužití potenciálu ener-
getických a finančních úspor a pravděpodobné budoucí problémy se stavebními vadami a velmi nízkou 
kvalitou vzduchu v obývaných místnostech.

Pasivní přestavba panelového domu
Následující tabulka srovnává běžnou současnou a v podstatě zastaralou praxi s moderním komplexním 
řešením, které se jeví jako smysluplné. Navrhované komplexní řešení je použitelné i pro většinu ostatních 
„nepanelových“ bytových domů.

Tab. 11: Porovnání rozsahu standardní staré běžné praxe s komplexní kvalitní rekonstrukcí. 
(EkoWATT, 2011)

porovnání technologií standardní zastaralá praxe komplexní kvalitní řešení

návratnost 7–14 let 9–18 let

úspora 25–35 % 35–55 %

komfort bydlení provoz není automatický vlhkost  
a plísně vysoká koncentrace CO2

provoz je plně automatický vlhkost 
i CO2 jsou v normě

realizační komfort zdlouhavá postupná realizace nedo-
konalé smluvní zajištění nepohodl-
ná kontrola nejisté záruky a servis

pohodlná realizace a kontrola 
precizní smlouvy vysoké garanční 
zajištění
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větrání a výměna vzduchu manuální větrání okny 
a nedostatečná hygiena vzduchu

nucené větrání s rekuperací: 
centrální rovnotlaký  
ventilační systém  
s rekuperací  
zajišťuje  
hygienický  
komfort  
bydlení

zateplení  
obvodových 
stěn včetně 
lodžií

kombinace EPS a MV tl. 120 mm 
stěny lodžií EPS tl. 80 mm

kombinace EPS a MV tl. 200 mm 
stěny lodžií šedým EPS tl. 80 mm

sanace 
střešního 
pláště 

střecha plus EPS tl. 100 mm střecha plus EPS tl. 170 mm

výměna oken 
v bytech 
i na schodišti

Uw = 1,2 W/(m2.K) Uw = 0,75 W/(m2.K)

měření a regulace + úspory teplé 
vody

omezené optimální

řešení detailů není provedeno kvalitní řešení 
detailů + vzduchotěsnost

kvalitní řešení detailů 
+ vzduchotěsnost

zdroje tepla není provedena výměna zdroje 
tepla + ev. instalace OZE

výměna zdroje tepla 
+ ev. instalace OZE

ostatní rekonstruované části  
(např. výtahy, chodby, zábradlí, 
elektroinstalace, stoupačky,  
nástavba, apod.)

omezené celkové

Pro komplexní rekonstrukci je klíčovou technologií nucené větrání s rekuperací tepla. Centrální (eventu-
elně lokální) rovnotlaký ventilační systém s rekuperací tepla zajišťuje hygienický komfort bydlení a záro-
veň šetří energii, která za běžných okolností uniká pryč s vyvětraným vzduchem.

Obrázek 2 ukazuje, že stará okna zabezpečovala přívod vzduchu 10–15, max. 18 m3/h, zatímco no-
vými okny za běžného počasí projde v podstatě 0 m3/h. Koncentrace CO2 v interiéru přitom roste nad 
kritickou hladinu 1000 ppm, od které běžný lidský organizmus začíná pociťovat diskomfort. Kritické jsou 
zejména ložnice a obývací pokoje.
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Obrázek 4 ukazuje rozmezí měřených hodnot koncentrace CO2 v horizontu jednoho měsíce v bytě 
panelového domu s novými těsnými plastovými okny. Z obrázku je patrné, že přibližně 60–70 % času 
v nočních hodinách je v ložnici koncentrace CO2 vyšší než optimální mez 1000 ppm.

Obr. 3: Porovnání množství infiltrovaného vzduchu před a po výměně oken.

Obr. 4: Oblast měřených hodnot koncentrace oxidu uhličitého. 

Zdroj:	EkoWATT.
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Starší panelový dům má potřebu tepla na vytápění přibližně od 80 do 180 kWh/m2 za rok. Standardní 
současná rekonstrukce sníží potřebu tepla na vytápění na 30–65 kWh/m2 za rok. Komplexním řešením 
však není problém dosáhnout ještě menší potřeby tepla na vytápění, a to 10–30 kWh/m2 za rok. Běžně 
lze tedy dosáhnout hodnot obvyklých pro nízko-energetické stavby. Výsledky výzkumu ukazují, že až 
85 % případů, je možné jít i pod tuto hranici a dosáhnout tzv. pasivního standardu potřeby do 15 kWh/
m2 za rok. 

Ekonomická kritéria nám přitom ukazují, že prostá návratnost standardní rekonstrukce je 7–14 let, 
zatímco rekonstrukce ve střední kvalitě je 9–15 let a v nejlepší kvalitě je 10–18 let. Je tedy patrné, že rozdíl 
není veliký.

V každém případě je nezbytné použít systém centrálního větrání s rekuperací tepla. Systém větrání 
s rekuperací tepla z odpadního vzduchu systém šetří teplo potřebné na ohřátí přiváděného vzduchu a je 
pro obyvatele bytů komfortnější, protože při tomto způsobu větrání nestrádají kvůli nadměrné koncen-
traci oxidu uhličitého, vlhkosti a různých odérů.

Pasivní bydlení s rekuperací vzduchu tedy nepředpokládá velkou změnu ve stylu bydlení. Pouze 
místo mechanického větrání okny je větrání ovládáno nastavením čidel. V obývacím pokoji čidlem CO2, 
v kuchyni čidlem CO2 nebo vlhkosti, podobně jako v koupelně a v ložnici čidlem přítomnosti. Na WC pak 
obvykle stačí běžné spojení s vypínačem a následný doběh.

Obr. 5: Měrná potřeba tepla na vytápění u panelových domů podle TNI a PHPP pro různé varianty 
řešení. (EkoWATT)
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Obr. 6: Celková měrná energetická náročnost u panelových domů pro různé varianty řešení. (EkoWATT)

Podrobnosti měrné potřeby tepla pro různé varianty řešení ukazuje Obr. 5. Oproti tomu Obr. 6 ukazuje 
celkovou energetickou náročnost pro různé varianty řešení:
•	 Referenční	stávající	stav	ó 130–260 kWh/m2.rok
•	 Standardní	praxe	ó 60–120 kWh/m2.rok
•	 TOP	varianta	(maximální	zateplení	a	rekuperace	tepla)	ó 50–90 kWh/m2.rok
•	 TOP	+	TČElo	varianta	(výměna	zdroje	za	tepelné	čerpadlo)	ó 20–40 kWh/m2.rok

Ekonomika typických instalací:
Jak ukazuje Tab. 11 a Obr. 7 investiční náklady typických instalací jsou poněkud vyšší než je tomu 
u běžné praxe. Investice do rekonstrukce ve variantě TOP je o cca 50 % resp. 67 % vyšší oproti stan-
dardní variantě. Obvyklé provozní náklady jsou však nižší, viz Obr. 8. Kritérium návratnosti nedává 
u dlouhodobých investic příliš smysl, nicméně prostá návratnost je srovnatelná se standardní praxí. 
Minimální cena energie je obvykle nižší než srovnatelné ceny typické pro zásobování teplem z CZT 
ve zkoumaných lokalitách (www.eru.cz)1.
   

1)	Kol.	autorů	(2011)	VYHODNOCENÍ	CEN	TEPELNÉ	ENERGIE	k	1.	lednu	2011.	[online]	Jihlava:	
Energetický	regulační	úřad	–	sekce	regulace	odbor	teplárenství.	Dostupné	z	www.eru.cz.
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Obr. 7: Typické investiční náklady na byt  Obr. 8: Typické provozní náklady na byt 
pro řešené varianty. (EkoWATT, 2010) pro řešené varianty. (EkoWATT, 2010)

Shrnutí a závěry
Principy pasivní či nízkoenergetické rekonstrukce panelových domů jsou v podstatě velmi jednoduché, 
jak ostatně přehledně shrnuje Tab. 11. Jsou to: Kvalitní zateplení (alespoň 20 cm tepelné izolace), kvalitní 
okna (s trojsklem) a kvalitní řízené větrání (s rekuperací tepla). Úzkým hrdlem pro uvedení do praxe se 
však jeví spíše právní forma vlastníků nemovitostí. Rozhodovací možnosti společenství vlastníků (SVJ) 
se například oproti bytovým družstvům jeví jako značně nepružné a omezené.

Použité zdroje:
•	 Macholda,	 F.	 a	 kol.	 (2010)	 Komplexní	 rekonstrukce	 panelových	 domů	 v	 nízkoenergetickém	 standardu.	 
Výzkumný	projekt	VAV-SP-3g5-221-07.	MŽP,	Praha.	Dostupné	též	[online]	z	http://www.ekowatt.cz/library/
dokumenty/Abstrakt_KD10_20_12_2010_JA.pdf

•	 Beranovský,	 J.	 Srdečný,	 K.,	 Vogel,	 P.,	Macholda,	 F.	 a	 kol.	 (2011)	 Pasivní	 panelák?	A	 to	myslíte	 vážně?	 
1.	vyd.	Praha:	EkoWATT.	

•	 Beranovský,	 J.,	 Truxa,	 J.,	 Srdečný,	 K.	 (2012)	Možnosti	 využití	 energetických	úspor	 a	 obnovitelných	 zdrojů	
energie	v	Ústeckém	kraji.	Studie	pro	Aliance	pro	energetickou	soběstačnost	o.	s.,	Kolín.

40 000

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0
reference top varianta CZT top varianta TC Elo

provozní náklady (Kč/byt)

vytápění
ohřev TV
mechanické větrání
spotřeba na osvětlení a domácí spotřebiče

300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0
reference top varianta 

CZT
standartní 

varianta CZT
top varianta 

TC Elo

investiční náklady (Kč/byt)

zdroj tepla
vzduchotechnika, větrání
stavební opatření



Seznam tabulek a obrázků:

Tab. 1: Emise vybraných základních znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů v Praze v letech 1980–2012 
Tab. 2: Srovnání imisní situace v Praze, městských lokalitách a na venkově
Tab. 3: Stanovení indexu kvality ovzduší na základě koncentrací znečišťujících látek
Tab. 4: Koeficienty pružnosti pro odhad dopadu dopravní indukce
Tab. 5: Konečná spotřeba energie v Evropě 
Tab. 6: Dopad opatření v dopravě na ovzduší a klima
Tab. 7: Návrhy variant nízkoemisní zóny v Praze
Tab. 8: Účinky mýta a nízkoemisní zóny
Tab. 9: Výsledky dopravních opatření v Miláně
Tab. 10: Nastavení pravidel a cen mýtného v Miláně
Tab. 11: Porovnání zastaralé praxe a komplexního řešení

Obr. 1: Vývoj dopravních výkonů automobilové dopravy v Praze
Obr. 2: Praha 2 – Riegrovy sady (městská stanice), Praha 4 – Libuš (předměstská stanice) – 2012
Obr. 3: Porovnání množství infiltrovaného vzduchu před a po výměně oken.
Obr. 4: Oblast měřených hodnot koncentrace oxidu uhličitého. 
Obr. 5: Měrná potřeba tepla na vytápění u panelových domů podle TNI a PHPP pro různé varianty řešení.
Obr. 6: Celková měrná energetická náročnost u panelových domů pro různé varianty řešení. 



www.zmenaklimatu.cz |  www.cde.ecn.cz






