
Kvalita ovzduší v 
Jihomoravském kraji

Tomáš Helán

Odbor ŽP, odd. TOŽP JMK
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OVZDUŠÍ … hybatel dějin a podmínka života…

Zdroj : www. CT24.cz; www.aktualne.cz, www.rozhlas.cz



NENÍ překračován imisní limit pro -

- SO2 (jak hodinový, tak 24h průměr), NO2 (1h průměr), CO (8h klouzavý průměr), těžké kovy (Pb, Cd, 

As, Ni), benzen 

JE nebo MŮŽE BÝT překračován imisní limit pro -

částice PM10, NO2 (roční průměr v Brně), přízemní O3, benzo(a)pyren.

01.01.2020 zpřísněn imisní limit pro částice PM2,5 z 25 µg/m3 na 20 µg/m3
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Vývoj stavu kvality ovzduší
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Významné zdroje 
znečištění v JMK

• Lokální topeniště v domácnostech - 22 tis. kotlů v JMK nevyhovuje 

(500ks v Brně)

• Doprava– nedostavěná páteřní silniční síť a kapacitní železniční síť

• Víření prachu (resuspenze) – zimní posyp, čištění komunikací

• Větrná eroze z polí – sucho a změna klimatu

• Dálkový transport znečištění – PZKO 2020+ Polsko= 30-50 %!

Zdroj : VÚMOP Brno
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Suspendované částice PM10
Roční imisní limit 40 µg/m3 – není překračován na žádné stanici v JMK
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PM10 – 24 h imisní limit
Lokalita EoI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Brno – Dětská nemocnice B/U/RC 26 21 25 36 32 13

Brno-Arboretum B/U/RN 34 20 25 20 25 19 11

Brno-Lány B/S/RN 64 65 45 41 51 33 30 35 30 17

Brno-Svatoplukova T/U/R 104 85 56 72 62 32 38 36 38 29

Brno-Výstaviště T/U/C 68 61 37 26 34 23 18 23 13 8

Brno-Zvonařka T/U/C 75 59 44 69 54 46 40 40 58 64

Brno-Masná B/U/CR 13 15 39 51 12

Brno-Soběšice B/S/R 24 31 17 12 12 10 12 17 7 5

Brno-Kroftova T/U/R 45 43 26 22 18 16 23 26 21 15

Brno-Líšeň B/U/R 8 22 15 8

Brno-Úvoz (hot spot) T/U/R 59 45 33 19 31 19 13 24 47 30

Brno-Tuřany B/S/R 51 46 29 32 19 12 17 31 31 11

Kuchařovice B/U/R 26 29 17 17 17 7 3 14 9 4

Lovčice B/R/A-NCI 34 29 8 24 16 18 24 28 25 6

Mikulov-Sedlec B/R/A-REG 31 29 18 20 12 8 3 22 10 5

Sivice B/R/I-NCI 8 13 20 5 4

Mokrá B/R/R-NCI 10 20 22 8 -

Vyškov B/S/RA 35 34 23 23 13 12 15 25 22 9

Znojmo B/S/RN 48 40 22 22 21 13 9 24 27 8
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Kde je největší pokles 
koncentrací PM10?
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Proč jsou vyšší koncentrace prachu 
PM10 na Moravě?



PZKO 2019+ analýza příčin
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Stanice: Znojmo (BZNO)
pozaďová předměstská stanice, 60 m od silnice I/38 – 13,5 tis. vozidel
(11% NA)

Co způsobuje špatnou kvalitu ovzduší??

Příspěvek kategorii zdrojů k průměrné roční koncentraci PM10 [%]



PZKO 2019+ analýza příčin
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Stanice: BBMS – Brno-Svatoplukova (BBMS)
Dopravní stanice AIM – VMO - 46tis. vozidel/den-11% nákl. dopravy,
rychlost dopr. proudu - 40km/h, vzdálenost stanice od vozovky VMO) - 3m

Co způsobuje špatnou kvalitu ovzduší??

Příspěvek kategorii zdrojů k průměrné roční koncentraci PM10 a PM2,5[%]



PZKO 2019+ analýza příčin
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Stanice: BBML – Brno-Lany

Příspěvek kategorii zdrojů k průměrné roční koncentraci PM10 a PM2,5[%]

Stanice: BBNV – Brno-Uvoz (hot spot)
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Suspendované částice PM2,5
Roční imisní limit 25 µg/m3 – nebyl překročen 
na žádné stanici v JMK

Od 01.01.2020 bude tento limit zpřísněn na 20 µg/m3
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Kde je největší pokles 
koncentrací PM2,5?
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Proč pořád ty kotle v domácnostech? 
Kotle v Brně?
Emisní bilance PM10 a PM2,5 ČR, 2017 (ČHMÚ 2019) Emisní bilance TZL, Brno (ČHMÚ 2019)
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Kotle na pevná paliva v Brně?

Dle SLDB 2010 – hlavní zdroje tepla - 246 BJ HU + 482 BJ biomasa
Odborný odhad kotlů 1. a 2. emisní třídy na pevná paliva
(teplovodní kotel na ruční přikládání pevného paliva, bez spalinového ventilátoru a elektronické regulace, který byl 
vyroben před rokem 2008)

v Brně je cca 500 ks kotlů k výměně

Množství emisí z těchto kotlů:
6,7 t TZL, 6,5 t PM10, 6,4 t PM2,5, 3,4 t NOx, 6,5 kg BaP, 2,5 t EPS PM2,5
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Jak netopit jako v minulosti…. REGULACE

• Topné sezony se do budoucna promění. 

• V září 2022 totiž vejde v platnost zákaz provozu 

kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy. 

• Kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy se 

nesmí prodávat od začátku roku 2014 

• Mračna se stahují i nad kotly 3. emisní třídy, 

které prodejci od 1. ledna 2018 mohou pouze 

doprodávat. 
Zdroj: www.ecofuture.cz
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Jak poznám, že můj kotel na pevná 
paliva nesmím provozovat od září 
2022??

• U kotlů vyrobených již podle ČSN EN 303-5, 

tedy po roce 1999, musí být na výrobním 

štítku uvedena třída kotle.

• Dle údajů uvedených v Dokladu o kontrole 

technického stavu a provozu dle § 17 odst. 

1 písm. h) ZOO (platí pro zdroje nad 10 kW příkonu 

na pevná paliva, 1x 3 roky, sankce 20.000,- Kč)



DOTACE…kotlíkové dotace
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24. říjen 2019 spuštěna POSLEDNÍ TŘETÍ VÝZVA! (NE UHLÍ, NE
KOMBINOVANÉ KOTLE), ALOKACE NA CCA 1350 KS VÝMĚN (134 mil. Kč)
CELKEM PROSTŘEDKY NA REALIZACI 4 500 VÝMĚN KOTLŮ
- Nejrozsáhlejší a nejefektivnější dotační titul na snižování emisí do

ovzduší v ČR
- Vysoká nákladová efektivita
- Polsko kopíruje a další státy se zajímají

BUDOU I DÁLE POKRAČOVAT – PODROBNOSTI V JEDNÁNÍ (NÁRODNÍ
ZDROJE)
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Stačí „jen“ vyměnit kotle, aby 
byl čistší vzduch?

VŠB TU Ostrava - měření na osmi moderních kotlích na pevná paliva, které 

splňovaly požadavky na ekodesign v reálném provozu.
Srovnání naměřených hodnot koncentrace prachu s limitními hodnotami dle ČSN EN 303-5 (mg.m−3 při 0 °C, 101 kPa, 10 % O2, suchý plyn)

Reálné provozní hodnoty jsou výsledkem kombinace
těchto čtyř faktorů: a) kvalita konstrukce kotle,
b) kvalita paliva, c) kvalita obsluhy, d) kvalita údržby.

V případě, že selže optimalizace jednoho nebo více
z dalších tří faktorů, tak dochází ke zhoršení emisních
nebo provozních parametrů.

U moderních kotlů je selhání téměř vždy
vinou lidského faktoru, ať již v podobě
servisního technika nebo provozovatele.
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… a co doplňková topidla?
Trendy:

• narůst počtu domácích

doplňkových topidel (krby,

kamna)

• narůst počtu domácností

vytápěných pevnými palivy,

• pokles spotřeby zemního

plynu + neobnovování

přípojek zemního plynu na

venkově
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Větrná eroze – specifikum JMK 

Potenciální ztráta půdy v okresech JMK – 1,8 mil. t/rok (průmysl v JMK „jen“ 1149 t/rok)
Větrná eroze může způsobit překročení d IL PM10 až 38 dní/rok!
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Větrná eroze – specifikum JMK 

Zdroj : Lukáš Lattenberg
Zdroj : Ing. Kučera, VÚMOP

https://www.facebook.com/lattenberg?eid=ARCcvX3rcpgH9xQZZVeXk_aYLJnj9cUJAmIFTxd3_9gWeukQGZGNFYwp69KqJjh7xSvccZ3JEVecw9QR


Zvonařka…!!
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2019 – 64 překročení d IL PM10 = 
2. nejhorší stanice v ČR

V roce 2017 byl stejný limit na 

Zvonařce překročen 40x, ale 

za celý kalendářní rok (!)

(v roce 2018 potom 58x)

ROZSÁHLÉ STAVEBNÍ 

PRÁCE V CELÉM OKOLÍ –

oprava Plotní/Dornych, 

rekonstrukce nádraží, 

přestavba Vlněny, demolice 

řady budov v okolí +  sucho a 

větrné počasí.



Zvonařka…!!
AIM v majetku města Brna- ulice Opuštěná

Poblíž Hlavního nádraží a Ústředního autobusového nádraží

V blízkosti frekventovaná čtyřproudová dopravní 
komunikace(40 tis. aut/24 h) a autobusová zastávka
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Zvonařka…!!
• koncentrace a souběh velkých staveb = vyšší prašnost ze 

samotných staveb

+ větrná eroze odkrytých staveništních ploch a skládek

+ resuspenze již usazeného prachu ze stavby automobily, chodci 
apod.

+ narušená plynulost dopravy (při různých uzavírkách z důvodu 
stavebních prací)

+ vyšší znečištění z nákladních automobilů vozících stavební 
materiál na místo stavby v okolí, případně obecně stavebních 
strojů používaných na stavbě (dieselové agregáty, bagry apod.)
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Vlněna office park

Trnitá

Rekonstrukce ŽS Brno Hl.n.

Tramvaj Plotní

Mlýnská – Dornych

Deponie zemin Uhelná
Rekonstrukce žel. mostu



Zvonařka…!!
TRAMVAJ PLOTNÍ
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Zvonařka…!!
Projekt TRNITÁ
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Zvonařka…!!
Projekt VLNĚNA OFFICE PARK

28



Zvonařka…!!
Projekt HLAVNÍ NÁDRAŽÍ
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Zvonařka…!!
Deponie materiálů, zemin…
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Zvonařka…!!

V maximálních hodinových průměrech dosáhla koncentrace PM10 i více než 500
μg/m3. Takovéto nárůsty nebyly pozorovány na žádné z okolních dopravních
stanic a jsou lokálního charakteru.

DŮVODY:

• stavební práce a činnosti,

• snížení plynulosti dopravy v důsledku omezení dopravy,

• průjezdy nákladních automobilů na stavbu,

• vyšší míra resuspenze prachu na silnici atd.
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Provádění staveb –
omezení prašnosti
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Kdo?

• V případě, že je součástí stavby stacionární zdroj (kotel, průmyslová

činnost..) vydává ORP (MMB, OŽP) závazné stanovisko k umístění,

provedení a užívání stavby tohoto zdroje a v rámci ZS ošetří i

podmínky provádění staveb z hlediska prašnosti.

• Pokud stavba neobsahuje stacionární zdroj, řeší podmínky provádění

stavby projektant (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve

znění pozdějších předpisů, části Zásady organizace výstavby, která

mimo jiné obsahuje podmínky pro ochranu životního prostředí při

samotné výstavbě, tj. opatření k minimalizaci dopadů realizace stavby

na životní prostředí, vč. opatření proti prašnosti a následně ukládá

příslušný stavební úřad



Provádění staveb – omezení prašnosti
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Metodický pokyn stanovuje doporučené postupy pro omezování prašnosti ze

stavebních činností a dále stanovuje doporučení pro omezení prašnosti ze

stavebních strojů.

= promarněná příležitost na zásadní změnu v provádění staveb
Stavební činnosti mají zásadní vliv na kvalitu ovzduší ve městech a dále při 
výstavbě infrastrukturních projektů typu dálnic, železnic apod.
V platných PZKO je uvedeno opatření BD 3 - Omezování prašnosti ze stavební 
činnosti, ve kterém se MŽP se vši odpovědností zavázalo ke zpracování 
metodiky a návodů „s důrazem na jejich uchopitelnost poučenými laickými 
uživateli (tj. např. včetně popisu a fotodokumentace správných a nevhodných 
řešení, typových příkladů staveb apod.), a krajské úřady zajistí potřebná 
školení zaměstnanců stavebních úřadů.“.
Návrh obsahuje mimo povinný legislativní úvod v podstatě jen podmínky 
obecného rázu, které již nějaký rok rotují zejména ve správních aktech na 
úseku EIA. 



Provádění staveb – omezení prašnosti
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MP - Doporučená opatření na omezení prašnosti ze stavební a demoliční činnosti:

Sledováním prašnosti při realizaci stavby a v jejím okolí ji lze významně omezit. K jejímu omezení se využijí zejména
následující opatření:
• „Materiály, u nichž je vysoké riziko prášení, musí být uloženy ve vhodných uzavíratelných obalech nebo musí být

skladovány nejlépe v krytých prostorech.
• Lešení kolem stavebních objektů vybavit protiprašnými sítěmi, zabraňujícími šíření prašnosti do okolí.
• Při nakládce a vykládce minimalizovat spádové výšky.
• U déle trvajících staveb neprovádět odkrývku celého povrchu najednou.
• Odkryté suché a sypké plochy a deponie skrápět (zvlhčovat), a to zejména při větrném počasí.
• Instalovat čistící systém nebo zavést postupy čištění při výjezdu ze staveniště v prostoru napojení na veřejné

komunikace.
• Provádět čištění staveništních ploch a staveništních komunikací.
• Provádět pravidelně kontrolu technického stavu strojní techniky a podmínky na staveništi (technický stav

hrazení, povětrnostní podmínky, dostupnost protiprašných opatření) před zahájením jednotlivých etap
stavebních prací.

• Redukovat volnoběhy nákladních automobilů a stavebních strojů na minimum….“
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Silvestrovské oslavy – zábavní pyrotechnika
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AIM Brno– dětská nemocnice

poslední hřebíček k překročení IL ….
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Silvestrovské oslavy jinde…
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Čína – od října roku 2013 mohou úřady zakázat ohňostroje 
pokud je „smogová pohotovost“

Dubaj – od roku 2018 náhrada ohňostrojů „bezemisní“ 
světelnou show…

Silvestrovské oslavy ve světě…
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Opatření na snižování prašnosti
„Každý je povinen předcházet a omezovat znečišťování ovzduší.“
Města: 
- provádění staveb + stavební technika
- čištění  komunikací – nadlimitní čištění (dotace SFŽP – výzva č. 10/2019 – NE JMK)
- dostavba komunikací a železnice (VMO, obchvaty, zkapacitnění železnice – páteř IDS JMK)
- kotle a krby – náhrada, omezování
- energetická náročnost bytů a domů
- zábavní pyrotechnika
- spalování materiálů v otevřených ohništích

Venkov:
+ větrná eroze
+ důraz na staré kotle a kvalitu paliv
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Oxid dusičitý NO2
Roční imisní limit 40 µg/m3
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Oxid dusičitý NO2



PZKO 2019+ analýza příčin
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Stanice: BBMS – Brno-Svatoplukova (BBMS)
Dopravní stanice AIM – VMO - 46tis. vozidel/den-11% nákl. dopravy,
rychlost dopr. proudu - 40km/h, vzdálenost stanice od vozovky VMO) - 3m

Co způsobuje špatnou kvalitu ovzduší??

Příspěvek kategorii zdrojů k průměrné roční koncentraci NO2[%]
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Emise z dopravy
• škodliviny vznikající při provozu dopravních prostředků uvolňované do ovzduší
• komplexní směsi obsahující stovky chemických látek v různých koncentracích



Spalovací emise – z výfuků automobilů
palivo

vzduchO2

C + H
produkty spalování (emise)

CO2 + H2O
N2

NO2

SOx

SO2

Cl

foto: Ivo Dostál, CDV

CxHyVNi

pevné částice (saze)

CO

NO

Cd S
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Spalovací emise – z výfuků automobilů

výstup z motoru

sonda měření kyslíku

výfukové potrubí katalyzátor
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foto: Ivo Dostál, CDV
• Pevné částice (prašné částice, prašnost)

• mechanická separace ze silně namáhaných součástek 
vozidel - otěry brzdového a spojkového obložení

‐otěry pneumatik 

• otěry povrchu vozovky

• resuspenze prachu uloženého v okolí komunikace

• resuspenze půdy v okolí komunikací

• resuspenze materiálů zimní údržby

Nespalovací emise 
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Emise z dopravy – normy EURO
Stav Datum

CO HC HC+NOx NOx PM PN

g/km #/km

Vznětové motory (dieselový)

Euro 1* 1992.07 2.72 (3.16) - 0.97 (1.13) - 0.14 (0.18) -

Euro 2, IDI 1996.01 1.0 - 0.7 - 0.08 -

Euro 2, DI 1996.01a 1.0 - 0.9 - 0.10 -

Euro 3 2000.01 0.64 - 0.56 0.50 0.05 -

Euro 4 2005.01 0.50 - 0.30 0.25 0.025 -

Euro 5a 2009.09b 0.50 - 0.23 0.18 0.005f -

Euro 5b 2011.09c 0.50 - 0.23 0.18 0.005f 6.0×1011

Euro 6 2014.09 0.50 - 0.17 0.08 0.005f 6.0×1011

Zážehový motor (benzínový)

Euro 1† 1992.07 2.72 (3.16) - 0.97 (1.13) - - -

Euro 2 1996.01 2.2 - 0.5 - - -

Euro 3 2000.01 2.30 0.20 - 0.15 - -

Euro 4 2005.01 1.0 0.10 - 0.08 - -

Euro 5 2009.09b 1.0 0.10d - 0.06 0.005e,f -

Euro 6 2014.09 1.0 0.10d - 0.06 0.005e,f 6.0×1011 e,g
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Emise z dopravy – normy EURO
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Emisní kategorie Mezní hodnoty emisí Datum 1. zápisu vozidla Počet vozidel

1 EURO 1 před 1. 1. 1997 124 373

2 EURO 2 1. 1. 1997 - 31. 12. 2000 311 012

3 EURO 3 1. 1. 2001 - 31. 12. 2005 737 551

4 EURO 4 1. 1. 2006 - 31. 8. 2010 787 709

5 EURO 5 1. 9. 2010 - 31. 8. 2015 610 762

6 EURO 6 od 1. 9. 2015 438 668

Počet vozidel – vznětové motory

Počet vozidel – zážehové motory

Emisní kategorie Mezní hodnoty emisí Datum 1. zápisu vozidla Počet vozidel

1 nesplňující EURO před 1. 1. 1993 166 572

4 EURO 1 1. 1. 1993 - 31. 12. 1996 230 676

5 EURO 2 1. 1. 1997 - 31. 12. 2000 649 623

6 EURO 3 od 1. 1. 2001 2 756 631



Srovnání emisních faktorů

Název akce, místo, datum

Zajímavosti z měření
Osobní automobily, Euro 3-5

• Vozidla se zážehovým motorem
• Vzorek 10 ks

• Vozidla se vznětovým motorem
• Vzorek 7 ks

48
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Nízkoemisní zóny
Dosud však v obcích ČR nebyla vyhlášena žádná nízkoemisní zóna, a to z několika důvodů:
• NEZ může být stanovena pouze v případě, že na území obce mimo NEZ nebo mimo zastavěné 

území téže nebo sousední obce existuje jiná dálnice nebo silnice stejné nebo vyšší třídy, po 
které je možné zajistit obdobné dopravní spojení, 

• neaktuální rozsah kategorií emisních plaket ve vztahu k aktuálnímu složení vozového parku v ČR 
(zastaralé rozřazení vozidel do emisních kategorií – nejvyšší plaketa pro EURO 4)

• předpokládaný nízký přínos ke zlepšení kvality ovzduší – relativně mladý vozový park ve 
městech

Efektivita vynaložených finančních prostředků vzhledem k dopadům na kvalitu ovzduší by tak byla nízká, 
což potvrzují i dosud provedené studie proveditelnosti NEZ. V rámci nich bylo vypočítáno, že při stávajícím 
rozdělení emisních kategorií může dojít ke snížení imisních příspěvků na území NEZ pouze v řádu desetin 
µg.m-3 u PM10,  PM2,5 i NO2. 
Aktuálně se novelizuje nařízení o plaketách – uvažované přínosy pouze u NOx v řádu desetin až jednotek
µg.m-3.
CO ALE NÁRŮSTY IMISÍ MIMO ZÓNU NEZ??
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Ozón O3 Ve stratosféře – „hodný“ - absorbuje škodlivé ultrafialové záření
V troposféře – „zlý“ - silné oxidační činidlo napadá dýchací cesty
a ochranné komponenty oka, má škodlivé účinky na flóru, faunu
a poškozuje některé materiály. Významnou roli při vzniku O3 hrají
nejen koncentrace prekurzorů (NOx a VOC), ale i meteorologické
podmínky
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Benzo[a]pyren – ČR vs. EU
Emise - 98,3% Lokální topeniště
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Měřicí kampaň kvality ovzduší - 2019
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Celý listopad 2019 – Brno – Poříčí a Koliště
Denní chod koncentrací PM10 -

Vyšší vliv má plynulost dopravy než samotná intenzita (počet vozidel).

Koncentrace PM10 v byly v lokalitě Koliště významně vyšší než koncentrace

PM10 na jakékoli jiné brněnské lokalitě včetně lokality Poříčí. Kromě dopravy

zde zřejmě dochází k významnému ovlivnění jiným lokálním zdrojem.
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Měřicí kampaň kvality ovzduší - 2019
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Celý listopad 2019 – Brno – Poříčí a Koliště

V případě oxidů dusíku tak koncentrace významně ovlivňuje počet vozidel, a
dále také zda je lokalita uzavřená (např. zástavbou) nebo otevřená.
Vyšší hodnoty koncentrací tak byly měřeny v lokalitě Poříčí.
V této lokalitě byly za celou měřicí kampaň naměřeny nejvyšší koncentrace
NO2, naopak lokalita Koliště se z pohledu koncentrací NO2 řadí mezi městské
pozaďové lokality.
Vliv na vyšší koncentrace NO2 v lokalitě Poříčí může mít lokální mikroklima (řeka
– inverze) a rovněž vyšší zastoupení nákladních vozidel ve skladbě dopravního
proudu, která nemohou jezdit centrem města.

Lokalita OA+LN do 3,5t SN TN K 

Koliště (počet aut) 34284 1399 479 487 

Koliště (%) 93,5 % 3,8 % 1,3 % 1,3 % 

Poříčí (počet aut) 22786 1164 501 727 

Poříčí (%) 90,5 % 4,6 % 2,0 % 2,9 % 

 



Děkuji Vám za pozornost.

Tomáš Helán
Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor životního prostředí

tel.: 541 652 626 

e-mail: helan.tomas@jmk.cz


