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Dopravní infrastruktura 

Délka [km] Hustota [km/100 km2] 

Komunikace ČR JmK ČR JmK 

Dálnice 1 210 134 0,7 1,9 

Silnice I. tř 5 811 448  7,8 6,2 

Silnice II. tř 14 587  1 468  18,6 20,6 

Silnice III. tř 34 130  2 405 43,3 33,9 

Silnice celkem 55 738  4 455 70,4  62,6 

Železnice 9 614  793  12,2  11,0 

El. trakce  2 997  322  



Dopravní infrastruktura 

Délka [km] 

Komunikace Brno 

Dálnice 20 

Silnice 163 

Místní komunikace 807 

Celkem 971 



Vozový park 

ČR   
[tis. vozidel] 

JmK   
[tis. vozidel] 

% 

Jednostopá 998,8 114,4 11 

Osobní a 
dodávky 

4 833 504 11 

Nákladní 608,7 71,2 12 

Autobusy 19,8 2  10 

Celkem 6 519 697 11 



Vozový park 

Brno  
[tis. vozidel] 

JmK   
[tis. vozidel] 

Jednostopá 114,4 

Osobní a 
dodávky 

167 504 

Nákladní 71,2 

Autobusy 2  

Celkem 217 697 



Dělba přepravní práce 

Brno  
[%] 

Brno  
[%] 

2010 2014 

VHD 52 65 52 

IAD 37 25 37 

Pěšky 6 7 6 

Kolo 1 1  1 



Výpočet emisí 

 -  množství prodaného paliva, množství zásob 

 -  dopravní výkony (ŘSD – Celostátní sčítání dopravy) 

 -  skladba vozového parku: statická (CRV) i dynamická (studie) 

 -  fyzikální a chemické vlastnosti pohonných hmot (hustota, 

výhřevnost, obsahy škodlivin) 

 -  emisní faktory: databáze měření, statistické vyhodnocení 



Výpočet emisí 

− látky přispívající k dlouhodobému oteplování atmosféry: oxid uhličitý 

(CO2), metan (CH4), oxid dusný  (N2O); 

− látky s emisními limity danými legislativou: oxid uhelnatý (CO), oxidy 

dusíku (NOx), uhlovodíky (CxHy) a pevné částice (PM); 

− látky nelimitované s nepříznivými zdravotními účinky: oxid siřičitý 

(SO2), olovo (Pb) a další těžké kovy, polyaromatické uhlovodíky 

(PAH) a polychlorované  dibenzodioxiny (PCDD) a 

dibenzofurany (PCDF). 



Výpočet emisí 

 -  výpočet spotřeby paliva pro 23 kategorií dopravních prostředků distribucí 

celkové spotřeby 

 -  k distribuci se používají výkony jednotlivých kategorií a jejich průměrná 

měrná spotřeba 

 -  rozsáhlá databáze měřených emisních faktorů  

 -  statistické vyhodnocení databáze: aritmetické a vážené průměry, medián 

 -  hodnocení trendů: protichůdné tendence extenzivního rozvoje dopravy a 

snižování emisí u nových vozidel 

 -  klíčové je tempo obměny vozového parku a celková spotřeba paliv: růst 

benzínu se zastavil, nafta roste dál. 



Programy ke zlepšení kvality ovzduší (PZKO) 

Jednotná struktura složená ze 7 částí: 

 
Část 1 – Popis řešeného území, 

Část 2 – Analýza úrovně znečišťování (Emisní analýza), 

Část 3 – Analýza úrovně znečištění (Imisní analýza), 

Část 4 – Rozptylová studie, 

Část 5 – SWOT analýza, 

Část 6 – Vyhodnocení opatření přijatých před zpracováním programu, 

Část 7 – Podrobnosti o nových opatřeních ke zlepšení kvality ovzduší. 



Doprava v analytické části PZKO 

1. vstup do emisní analýzy - doprava 

jako majoritní zdroj znečištění 

v převážné většině městských lokalit 

2. aktivity související s modelováním 

(rozptylová studie – intenzity dopravy 

na hlavních komunikacích) 

3. vyhodnocení opatření směřujících ke 

zlepšení kvality ovzduší, která byla 

přijata v uplynulých letech  



Naplňování PZKO z let 2004, 2006, 2009, 2012 

Nejúspěšnější:  

•  čištění komunikací (OPŽP) 

•  výsadba izolační zeleně a odstraňování prašnosti v areálech (OPŽP) 

•  obnova vozového parku a ekologizace veřejné dopravy (ROP) 

•  rozvoj integrovaných dopravních systémů (pouze ve vybraných regionech) 

 

 

Částečně:  

• výstavba silniční infrastruktury, budování obchvatů obcí a železničních koridorů 

(OPD, SFDI, ROP) 

• zlepšení nabídky a stavu infrastruktury pro cyklistickou a pěší dopravu (ve 

vybraných municipalitách v závislosti na zájmu a úsilí představitelů veřejné 

správy na lokální úrovni) 

 



Návrhová část – dopravní opatření 

Skupiny opatření: 

 

• opatření dopravně-inženýrská – silniční stavby (obchvaty, přeložky, úpravy 

komunikací) 

 

• opatření dopravně-organizační – zaměřená na redukci celkového objemu 

automobilové dopravy (restrikce IAD podpora nabídky jejích alternativ) 



Návrhová část – dopravní opatření 

kód Název opatření 

AA1 Parkovací politika (omezení a zpoplatnění parkování v centrech měst) 

AA2 Ekonomická podpora (dotace) provozu veřejné hromadné dopravy 

AB1 Realizace páteřní sítě kapacitních komunikací pro silniční dopravu 

AB2 Obchvaty měst a obcí 

AB3 Odstraňování bodových problémů na komunikační síti 

AB4 Výstavba a rekonstrukce železničních tratí 

AB5 Výstavba a rekonstrukce tramvajových a trolejbusových tratí 

AB6 Odstavná parkoviště, systémy Park&Ride a Kiss&Ride 

AB7 Nízkoemisní zóny 

AB8 Selektivní nebo úplné zákazy vjezdu 



Návrhová část – dopravní opatření 

kód Název opatření 

AB9 Integrované dopravní systémy 

AB10 Zvyšování kvality v systému veřejné dopravy 

AB11 Zajištění preference MHD 

AB12 Rozvoj alternativních pohonů ve veřejné dopravě 

AB13 Podpora cyklistické dopravy 

AB14 Podpora pěší dopravy 

AB15 Zvýšení plynulosti dopravy v intravilánu 

AB16 Úklid a údržba komunikací 

AB17 Omezení prašnosti výsadbou liniové zeleně 

AC1 Podpora carsharingu 

Ochrana Ovzdušia 2014 



Katalog opatření – struktura listu 

1. Název opatření 

2. Popis opatření 

3. Přínosy opatření 

4. Rizika implementace opatření 

5. Příklady implementace 

6. Odpovědnost za realizaci 

7. Finanční náročnost 

8. Přímá vazba na ostatní opatření 



Implementace opatření do PZKO 

výčet vhodných obcí, v nichž by mělo být dané opatření realizováno přednostně 

• na základě imisní situace, dopravní situace, sídelní struktury a očekávaného 

přínosu opatření  

• dotazníkové šetření zájmu samosprávy 

má-li opatření reálný potenciál ke zlepšení kvality ovzduší v daném městě, 

pak je vždy aplikace uvažována v maximálním technicky přijatelném 

rozsahu - týká se pouze měst a obcí s překročením imisního limitu 



Implementace opatření do PZKO 

Naopak nejsou navrhovány aplikace jednotlivých opatření tam, kde by jejich 

realizace měla jen velmi malý přínos ke zlepšení současné situace (příklad: 

investice do MHD v malých městech, zavádění NEZ v městech do 20 tis. obyv.) 

Realizaci některých opatření není možné zajistit jen na regionální úrovni a 

pro dosažení efektů na regionální úrovni je zapotřebí prosadit tato opatření 

na národní úrovni → NPSE (stavby dopravní infrastruktury, obměna 

vozového parku, rozvoj železnice) 



Závěr 

• Realizaci některých opatření není možné zajistit jen na regionální úrovni a 

pro dosažení efektů na regionální úrovni je zapotřebí prosadit tato opatření 

na národní úrovni  (stavby dopravní infrastruktury, obměna vozového parku, 

rozvoj železnice). 

• Při implementaci opatření by se mělo vycházet z imisní situace, dopravní 

situace, sídelní struktury a očekávaného přínosu opatření. 

• Má-li opatření reálný potenciál ke zlepšení kvality ovzduší v daném městě, 

pak je vždy potřeba aplikaci uvažovat v maximálním technicky přijatelném 

rozsahu a v synergickém spolupůsobení jednotlivých opatření. 



Děkuji vám za pozornost! 

Kontaktní informace: 

Jiří Jedlička 
 

mail:  Jiri.jedlicka@cdv.cz 

mobil:  +420 549 649 711  

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. 

Líšeňská 33a, 636 00  Brno 

 

telefon: +420 549 649 711  

email: cdv@cdv.cz 

 

www.cdv.cz 


