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Látky emitované dopravou a jejich imisní 
koncentrace 

  

Znečištění z dopravy vzniká zejména spalováním v motorech. 
Tímto způsobem vznikají oxidy dusíku (NOx, NO + NO2), oxid 
uhelnatý (CO) a z hlediska lidského zdraví zvláště nebezpečný 
aerosol, zejména pevné  částice (PMx). Ty jsou produktem 
nedokonalého hoření uhlovodíkových paliv, zejména nafty. Při 
nakládání s pohonnými hmotami se z nádrží automobilů a z 
nedokonale spáleného paliva uvolňují také těkavé organické 
látky (VOC). Z dopravy pochází i prašné znečištění vznikající z 
obrušování pneumatik a brzdového obložení (azbest, 
nanočástice) i vířením prachu z povrchu komunikací (tzv. 
sekundární znečištění). Primárně emitované látky se podílejí na 
řadě fotochemických reakcí, zejména tvorbě přízemního ozónu. 
Vedlejším produktem těchto reakcí je však i řada nebezpečných 
organických látek s volným elektronem, tzv. radikály. 
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http://vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=nafta&site=doprava


Vliv dopravy na lidské zdraví 

  

Jako zdravotně nejzávadnější škodliviny v ovzduší spojované se silniční 
dopravou jsou označovány prašné částice (PMx) a oxidy dusíku(NOx), 
které jsou směsí oxidu dusného(NO) a dusičitého (NO2). Doprava 
produkuje i další škodlivé látky, jako je oxid uhelnatý(CO), těkavé 
organické látky(VOC), polyaromatické uhlovodíky(PAU), aldehydy, oxid 
siřičitý, kovy (z katalyzátorů a destiček) atd.  Tyto látky jsou příčinou nebo 
spolupříčinou mnoha zdravotních problémů a komplikací, které souvisí 
především s dýcháním, činností oběhového systému a nervové soustavy. 
Bližší popis toxikologie je v samostatné sadě.  
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Emisní normy pro automobily  
  
Euro je závazná emisní norma stanovující limitní hodnoty výfukových exhalací. Norma stanoví limity oxidu uhelnatého 
(CO), uhlovodíků (HC), oxidů dusíku (NOx) a pevných částic (PM); nezabývají se oxidem uhličitým ani sirnými 
sloučeninami.  
  
První norma zabývající se množstvím výfukových zplodin vznikla v Kalifornii v roce 1968. Na starém kontinentu začala 
platit první emisní norma až v roce 1971 – EHK 15. První Euro se objevilo v roce 1992. Od té doby se téměř každé 4 roky 
mění a zpřísňuje. 
  
Platnost norem EURO 
  
 • Euro I (1993) 
 • Euro II (1996) 
 • Euro III (2000) 
 • Euro IV (2005) 
 • Euro V (1. 9. 2009) 
   • Euro VI (září 2014)  
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Jedná se o systém vytěsnění méně ekologických 
automobilů z center měst, případně hustě osídlených 
aglomerací. Vjezd vozidel do určitých oblastí je povolen 
podle dosažené úrovně normy EURO pro dané vozidlo. 
Nízkoemisní zóny má v Evropě Švédsko (od roku 1996), 
Německo (2007), Dánsko (2008), Nizozemí (2007), Velká 
Británie (Londýn 2008) a další města stále přibývají. Vjezd 
do zóny bývá většinou zpoplatněn. Tímto způsobem 
reguluje dopravu v centru města Londýn od roku 2003, 
ale například Singapur od roku 1975. 
Úspěch zóny spočívá však v existující doprvní 
infrastruktuře jako jsou záchytná parkoviště, hromadná 
doprava, podpora pěší a cyklistické dopravy atd.  
V České republice umožnil vznik nízkoemisních zón zákon 
288/2011 Sb. v par. 7a. Jednou z prvních obcí, která zónu 
vytvořila byly Klimkovice v Moravskoslezském kraji. Praha 
plánuje zavedení nízkoemisních zón od 1.1.2016.  
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Alternativní paliva 
  
Jako alternativní paliva se v doprave ̌ označují ta, která nahrazují či doplňují klasické autobenzíny nebo  

motorovou naftu. Lze je rozde ̌lit do tří základních skupin na plynná, kapalná a na elektrickou energii.   

Hybridní pohony představují model, kdy auto- mobil má dva motory, spalovací  a elektromotor. Výhodou vozů s hybridním 
pohonem bývá nižší spotřeba paliva a tím i nižší emise, nebot ̌ vozy jsou schopny si nevyužitou energi spalovacího motoru 
dobíjet baterie pro pohon elektromotoru.  

Zkapalněný propan-butan (LPG) je směs uhlovodíkových plynů získaných průmyslovým zpracováním ropy. Využívá se jako 
palivo do spalovacích motorů vozidel, a to po speciální přestavbě sériově vyráběných vozu ̊ na benzín se zážehovými motory. 

Zkapalněný zemní plyn (LNG). Jeho výhodou jsou poměrně nízké emise škodlivin podobne ̌ jako u stlačeného zemního plynu 
(CNG).  

Výhodou dalšího paliva, bioplynu je, že jde o obnovitelný zdroj energie, který lze získávat ve velkém rozsahu rozkladem 
biomasy.  Surový bioplyn obsahuje hlavne ̌ metan (40 až 75 %) a oxid uhličitý (25 až 55 %), dále menší příměsi vodní páry, 
dusíku, vodíku, amoniaku atd. 

Stačený zemní plyn (CNG) je schopen snížit emise škodlivin pod limity evropského emisního standardu Euro 5. 

Ekonomickou výhodou LPG, LNG, CNG a bioplynu je nižší cena paliva ve srovnání s benzínem či motorovou naftou, 
nevýhodami pohonu na je redukce užitného prostoru vozidla a stále poměrně řídká síť čerpacích stanic.  

Stále oblíbenější elektromobily jsou schopné zpětného dobíjení během jízdy z kopce nebo při brždění. Přímé emise 
elektromobilu ̊ jsou minimální. Zatím hlavní jejich nevýhodou je omezený dojezd, vysoká hmotnost a výrobní cena. Rizikem pro 
životní prostředí je výroba baterií, která zahrnuje mnoho těžkých kovu ̊.  
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Víte, jak šetrně ekologicky jezdit? 
1. zvažujte využití auta, spojujte cesty i přepravu osob 
2. pokud je to možné, omezte cesty na krátkou vzdálenost 
3. vyhněte se dopravním špičkám a přetíženým trasám 
4. dobře si vyberte auto a to včetně nutné velikosti 
5. pečujte o auto (servis, materiály, čistota) 
6. dbejte na správný způsob jízdy – plynulá a neagresivní 
jízda (brzda, plyn) 
7. jezděte v nízkých otáčkách, příliš vysoké otáčky 
znamenají hluk a vyšší spotřebu 
8. nevozte zbytečné věci, každých 100 kg vás může stát 
0,5 l paliva 
9. motorem brzděte jen výjimečně (mýtus) 
10. vyberte si pneumatiky s nízkým valivým odporem 
11. podporujte šetrné druhy dopravy, včetně CNG 
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Co vzniká při spalování v domácím kotli 
  
  
• Tuhé znečišťující látky (TZL) – jsou typickým problémem kotlů na tuhá paliva, 

kdy jsou tvořeny především zbytky ze spalovaných paliv (tj. popel, saze, apod.). 
Význam pro zdraví má zejména velikost těchto částic. Hrubé částice, větší než 
100 ug poměrně rychle sedimentují a navíc se nedostanou do dýchacích cest. 
Nebezpečné jsou částečky menší než 10 ug označované PM10. Pevné částice, 
vznikající při hoření, jsou zároveň nosičem řady dalších látek. Oxid siřičitý (SO2) 
- historicky největší problém byl vždy při spalování uhlí, zejména hnědého s 
vysokým obsahem síry. Naopak výhodným palivem je dřevo, kde se síra 
prakticky nevyskytuje. 

• Dioxiny - vznikají za nízkých teplot (300 - 600 0C) právě při domácím spalování. 
Podmínkou jejich vzniku je přítomnost chloru při spalování. Ptroto je velmi 
nevhodné spalování odpadů, zejména plastů, které chlór obsahují. jsou velmi 
nebezpečné i v minimálních koncentracích. Jejich negativem je velmi pomalý 
rozklad a akumulace v přírodním prostředí. Bezpečně se rozloží při telotě vyšší 
než 1200 0C.  
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• Polyaromatické uhlovodíky (PAH, PAU) - jsou nejzávažnějším problémem lokálních topenišť. Podle statistik ČHMÚ jich 
domácí kotle vypustí do ovzduší přes 65% z celkového množství emisí. Příčinou jsou prácě relativně nízké teploty 
spalování, nekvalitní palivo, špatné provozní podmínky a spalování komunálního odpadu. Nejznámější z nich je patrně 
benzo(a)pyren, znečišťující látka s významnými účinky na lidské zdraví. 

•  Formaldehyd - podobně jako SO2 dráždí formaldehyd dýchací cesty a zhoršuje jejich nemoci, může způsobovat bolesti 
hlavy a dráždit oči. 

 Těžké kovy - látky s velmi závažným zdravotním působením, řada z nich má karcinogenní mutagenní účinky a 
akumuluje se v přírodním prostředí  

Co vzniká při spalování v domácím kotli 
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Co vzniká spalováním různých druhů materiálů? 
  
  
•   Plasty - při jejich pálení vzniká nejvíce jedovatých látek. Např. při spalování PVC unikají do ovzduší dioxiny sloučeniny 

  chlóru. 
•   Spalování polystyrenu vzniká mimo jiné jedovatý plyn styren. 
•   Spalováním plastových fólií (PP, PE) a PET láhví se do ovzduší dostávají polyaromatické uhlovodíky. Plastové obaly a 

  výrobky patří do kontejneru na pasty. 
•   Staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek, chemicky ošetřené dřevo, natřená prkna- při spalování se uvolňují 

  dioxiny (až 500 x více než při použití palivového dříví) a formaldehyd. Chemicky ošetřené dřevo, nábytek, dřevotříska 
  apod. patří do sběrného dvora. 

•   Spalování nápojových kartonů (obalů od mléka, džusů apod.) produkuje chlororganické látky a těžké kovy. Tyto obaly 
  patří do kontejneru na plasty. 

•   Celobarevné letáky časopisy obsahující v tiskařských barvách často velké množství těžkých kovů, které se uvolňují při 
  spalování. Papír patří do tříděného odpadu nebo do sběrného dvora. Kousek novin použitý při rozdělávání ohně  
  neškodí, pálení stohů novin a časopisů však ano!. Spalováním papírů navíc ničíme cennou surovinu. Papír patří do 
  netříděného odpadu nebo do sběrného dvora. 

•   Pálením pneumatik vznikají polyaromatické uhlovodíky (PAU) a další jedovaté látky. Staré pneumatiky patří do  
  sběrného dvora. 

•   Tráva, listí a zbytky potravin mohou být také zdrojem nebezpečných a dráždivých látek, pokud je pálíme na   
  zahradě.  Zbytky rostlin patří na kompost nebo do směsného odpadu. Uvažujete o kompostování?  

  Nebezpečné odpady (zbytky léků, barev, baterie a další): tyto odpady je nutné odevzdat do specializovaného sběru 
  ve Vaší obci, prošlé léky můžete odevzdat bezplatně v lékárně k likvidaci.  
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Správný způsob vytápění v domácím kotli 
  
Ekologický 
• Spalujte v kotli pouze předepsané palivo – spalováním nekvalitního paliva neušetříte, naopak vám saze ucpávají 

kotel a komín a účinnost spalování se ještě zhoršuje. 
• Provozujte kotel pouze na projektovaný výkon. 
• Používejte kotel s vysokou účinností spalování – čím lépe zařízení spaluje, tím méně škodlivin produkuje. Nechte si 

kotel pravidelně seřídit - je to důležité pro jeho úsporný provoz. 
• Pravidelně zajišťujte údržbu komínu kominíkem. 
• Nespalujte odpad!  
  

Ekonomický 

▪ Zateplete stěny budov, střechu a podlahy, utěsněte dobře okna a dveře. Informujte se o možnosti dotací na 
zateplování, můžete hodně ušetřit. 

▪ V zimě větrejte krátce a intenzivně. 
▪ Odstraňte překážky v cirkulaci tepla v interiéru (např. nevhodně umístěný nábytek před topným tělesem, kryty 

topných těles). 
▪ Instalujte pokojové termostaty - u plynových kotlů zapínají kotel při poklesu teploty pod zvolenou hodnotu. Instalujte 

na topení termoventily, které drží stanovenou teplotu. 
▪ Regulujte vlhkost vzduchu na tepelnou pohodu např. pomocí odpařovačů vody. 
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10 zlatých pravidel slušného chování 
  
1. nebuď lhostejný k sobě ani ke svému okolí, zajímej se o to, co jde z 
Tvého komína 
2. suš dřevo minimálně jeden až dva roky - více se ohřeješ a bude z toho 
méně kouře 
3. nespaluj odpadky 
4. nastav regulační klapky tak, aby vzduch mohl k palivu, oheň nedus 
5. přikládej častěji menší dávku paliva než jednu velkou dávku za dlouhý 
čas (neplatí pro automaty a zplyňovací kotle) 
6. pravidelně čisti kotel a komín (najdi si svého kominíka na stránkách 
společenstva kominíků ČR.) 
7. dle svých možností používej moderní kotel či kamna 
8. udržuj teplotu spalin za kotlem mezi 150 až 250 °C 
9. nevyhazuj teplo oknem, nepřetápěj a top jen tam, kde potřebuješ 
10. top tak, jak chceš, aby topil Tvůj soused 
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Materiál vznikl pro Edukační centrum v Projektu i-AIR Region. 
 
více informací na adrese www.i-AIR Region.eu 
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