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1. Úvod

Znečištění ovzduší stále představuje v řadě
oblastí Evropy, ale i v jiných světových
regionech, velmi významný environmentální
problém se závažnými společenskými dopady,
a to jak v oblasti zdraví obyvatelstva (předčasná
úmrtí, hospitalizace pro závažná onemocnění
respiračního nebo kardiovaskulárního systému
atd.), tak v ekonomické oblasti (zvýšené výdaje
zdravotních a sociálních systémů, pokles produktivity práce atd.).

republiky, dokonce dodnes neplní ani limity,
které stanovila už v roce 2008 evropská
směrnice ovzduší. Evropská komise proto
s Českou republikou a dalšími zeměmi vede
řízení o nesplnění povinností (tzv. infringement) pro neplnění závazných limitů pro
znečištění prachem (PM10) a oxidem dusičitým
(NO2). V případě několika zemí se už Evropská
komise obrátila v této věci na evropský soud,
který může rozhodnout o citelných sankcích.

Odhady zdravotních rizik každoročně publikované Evropskou agenturou pro životní
prostředí (EEA) uvádějí, že znečištění ovzduší
způsobuje v Evropě každoročně více než 400
tisíc předčasných úmrtí. Z hlediska zdravotních dopadů na lidské zdraví jsou v současnosti
nejvyšší zdravotní rizika spojená se znečištěním
ovzduší prachem, a to z hlediska nemocnosti
a úmrtnosti na respirační a kardiovaskulární
onemocnění.

Ve velkých evropských městech a v hustě
obydlených aglomeracích přitom i přes značné
pokroky nadále zůstává významným zdrojem
znečištění automobilová doprava.

Světová zdravotnická organizace (WHO)
odhaduje, že ekonomické dopady způsobené
zdravotními důsledky znečištění ovzduší
prachem se v jednotlivých zemích podle
jejich vyspělosti a kvality ovzduší pohybují
od jednotek až po desítky procent hrubého
domácího produktu. Velká část evropské
populace, včetně naprosté většiny obyvatel
České republiky totiž stále dýchá vzduch
znečištěný podstatně více, než kolik činí
hodnoty doporučené k ochraně lidského
zdraví Světovou zdravotnickou organizací.
Řada evropských zemí, včetně České
(4)

1.1 Systémová opatření

Zahraniční zkušenosti ukazují, že dosažení
hodnot znečištění, která by odpovídala alespoň
platným limitů (nebo ještě lépe odborným
doporučením pro ochranu lidského zdraví),
je možné na základě dlouhodobých komplexních plánů a strategií, které mají stanovené
postupné, kontrolovatelné a měřitelné cíle.
Zkušenosti z měst, kterým se dobrou politikou
ochrany ovzduší podařilo dosáhnout podstatného zlepšení situace (například Stockholm,
Berlín), ukazují důležitost toho, aby jednotlivá
opatření byla provázaná do komplexního
plánu, který má stanovený jak krátkodobý,
tak středně- a dlouhodobý horizont. Za velice
podstatné je považováno to, aby veřejnost byla
seznamována se smyslem a předpokládanými

dopady opatření. Zavedená opatření musí být
také náležité prosazována a vymáhána (jen
minimální množství výjimek, časově či jinak
omezených). Výhodou je, pokud zavedené
opatření či jeho případné nevýhody jsou
veřejnou správou kompenzovány těm, které
postihne. Například výnos z mýtného ve
Stockholmu je investován do rozšíření kapacity
a zlepšení služeb městské hromadné dopravy.
Berlín po zavedení nízkoemisní zóny nabídl
příspěvek na tzv. retrofit těm motoristům,
který byli nucení pořídit si dodatečně do svých
dieselových automobilů filtr pevných částic.
Při vyhodnocování dopadu opatření je nutné
brát v potaz podíl různých typů znečištění
na hladinách polutantů v určitém čase na
konkrétním místě. Vzhledem k rozdílnému
průběhu počasí v různých letech není možné
použít jako měřítko dopadů zavedení opatření
prosté srovnání průměrné roční koncentrace
škodlivin v roce před a po zavedení opatření.
V důsledku meziročního meteorologického
výkyvu by se pak i neefektivní opatření mohlo
jevit jako zdánlivě prospěšně nebo naopak.
Pří hodnocení dopadů opatření je však třeba
brát v potaz také procesy, které nebyly
zavedením opatření ovlivněny, například
přirozená obměna vozového parku atd.
Odborníci se shodují, že na celkové hodnotě
znečištění se kromě přírodního pozadí podílí
v rozdílné míře dálkový přeshraniční přenos
emisí (uvádí se také jako mezinárodní složka),
národní složka, městská složka a pak teprve
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znečištění produkované na konkrétním místě,
např. na konkrétní ulici. Při vyhodnocování dopadu jednotlivých opatření je proto
třeba brát v potaz to, že jsou vzhledem ke
svému rozsahu do jisté míry schopna ovlivnit
v nejlepším případě jen poslední dvě složky.

1.2 Smogové regulace

Kromě dílčích nebo komplexních permanentních opatření, která představují dlouhodobé
systémové řešení problému, se v Evropě
objevuje také řada pokusů reagovat ad hoc na
epizody s výrazným zhoršením kvality ovzduší.
Vznik tzv. smogových situací v důsledku
zhoršených rozptylových podmínek vede
některá města, regiony nebo vlády k uplatňování alespoň nouzových opatření, která se
snaží alespoň snížit závažnost krátkodobých
smogových epizod. Také česká legislativa
umožňuje obcím zavedení tzv. regulačních
plánů pro smogové situace. Nicméně stávající
smogové regulace uplatňované v České
republice zahrnují pouze omezená opatření
u největších průmyslových zdrojů. Provedená
rešerše proto zahrnuje i různé formy regulace
dopravy, které jsou uplatňovány veřejnou
správou v zahraničí v  případě smogových
situací.
Považuji za nutné upozornit, že vzhledem ke
krátkodobosti zavádění těchto opatření, jejich
obvykle lokálnímu či maximálně regionálnímu rozměru a specifickým meteorologickým
podmínkám je obtížné vyhodnocovat jejich

dopad. Navíc v některých případech se regulatorní opatření vyhlašují již s předstihem na
základě predikce zhoršených rozptylových
podmínek meteorologickým modelem.
V přehledu uvedená nouzová opatření
zaváděná během smogových situací se liší svou
povahou. Samotná regulační opatření mají
například povahu omezení maximální povolené
rychlosti na vybraných komunikacích nebo
ve vytyčených oblastech, omezení vjezdu
na vybrané komunikace nebo do vybraných
oblastí, a to buď paušálně nebo na základě
různých kritérií, např. podle stáří vozidel, jejich
emisních tříd nebo poznávacích značek.
V případě snížení maximální povolené rychlosti
bylo toto opatření testováno původně
zejména jako trvalé opatření ve vybraných
úsecích. Jeho příznivý dopad na snížení emisí
je z velké části zapříčiněn větší plynulostí
dopravy a úbytkem kongescí (dopravní zácpy).
Například holandská studie na dálnici A13
nedaleko Rotterdamu zpracovaná výzkumným
ústavem TNO ukázala, že omezení maximální
povolené rychlosti vedlo ve sledovaném úseku
ke snížení emisí prachových částic a emise
oxidů dusíku i pokles úrovně hluku a významně
ubyly i dopravní zácpy. Podle TNO opatření
může být zavedeno velice snadno a rychle,
přičemž je jedním z nejefektivnějších pro
snížení emisí ve velice zatížených oblastech.
Pro dosažení maximálního příznivého účinku
je velmi důležité důsledně kontrolovat
dodržování rychlostního limitu.
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Kromě regulačních opatření jsou používány
také informační nástroje, jejichž podstatou
je snaha ovlivnit chování rezidentů a lidí, kteří
do města cestují, prostřednictvím informačních kampaní obvykle zahrnujících např.
výzvy k odložení cesty (cesta mimo dopravní
špičku, možnost práce z domova aj.), změny
dopravního modu (cesta MHD místo automobilem) atd. K motivování takové změny chování
bylo v některých případech případné posílení
kapacity městského hromadné dopravy,
případně poskytnutí zvýhodněné ceny
v době smogové situace.
Informace o vyhodnocení efektu některých
z těchto opatření se nepodařilo dohledat,
i přesto, že byly odeslány žádosti o poskytnutí
informací, zda byly vyhodnoceny dopady
regulace a případně s jakým výsledkem.
V následující části budou podrobněji uvedena
vybraná opatření uplatněná v některých
evropských městech nebo regionech.

2.
Nízkoemisní
zóny

Nízkoemisní zóny jsou opatřením, které vychází
z opakovaného zjištění, že menší část nejvíce
znečišťujících vozidel produkuje výrazně vyšší
podíl emisí. Smysl opatření je proto eliminovat
menšinu nejvíce znečišťujících vozidel.
Průkopníkem v zavádění nízkoemisních zón
bylo Švédsko, které s nimi začalo už v 90. letech
minulého století. Později Německo přišlo s jiným
modelem, který následně po právní stránce
převzalo a adaptovalo například Česko nebo
Slovensko, ovšem aniž by doposud jakoukoli
zónu zavedly. Některé státy (např. Francie, Itálie)
přišly navíc s modelem dočasných zón, které se
uplatňují pouze v případě smogových situací.
V některých nízkoemisních zónách je umožněn
vjezd i vozidlům nesplňujícím emisní standardy
aplikované v regulované oblasti, ovšem za cenu
zpoplatnění vjezdu (Belgie, Londýn).
Principiálně nízkoemisní zóna neovlivňuje množství vozidel v regulované oblasti
(případně jen dočasně, a to krátce po jejich
zavedení), ale ovlivňuje složení flotily vozidel
z hlediska jejich emisních standardů. Proto
některá města kombinují nízkoemisní zóny
s mýtným systémem, který naopak v případě
racionálně stanovené výše poplatku omezuje
množství vozidel pohybujících se v zóně.
V současnosti existuje v Evropské unii několik
stovek nízkoemisních zón, které se liší svým
rozsahem, mírou restrikce, formou kontroly
atd., z nichž jsou níže uvedeny vybrané
příklady z jednotlivých zemí.
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Z hlediska hodnocení dopadu zóny na kvalitu
ovzduší se ukazuje jako podstatné zohlednění
několika faktorů:

·

·

·

·

·

velikost regulovaného území – čím větší
zóna, tím má větší šanci ovlivnit kvalitu
ovzduší, proto například v německém Porúří
vznikla regionální zóna, k jejímuž zřízení se
spojilo více než deset měst regionu
kontrola a prosazování – zkušenosti různých
německých nízkoemisních zón ukazují,
že naprostým základem fungování zóny
je kontrola dodržování pravidel (vjezd jen
oprávněných vozidel) a sankcionování těch,
kdo pravidla porušují (udělování pokut)
synergie – z hlediska kvality ovzduší se
osvědčuje kombinace nízkoemisní zóny
s dalšími opatřeními, jako jsou mýtný systém,
regulace parkovaní, zvýhodnění MHD,
omezení maximální povolené rychlosti, rozvoj
městské cyklistiky a podpora pěších ve městě
komunikace s veřejností – dobrá
komunikace s obyvateli města představuje
významnou výhodu při zavádění opatření
k regulaci i pro dodržování a kontrolu
zavedených opatření
možnost gradace systému – jako výhodné
se jeví postupná gradace zóny, a to buď
rozšířením její velikosti (Milán) nebo
zejména postupným zpřísňováním pravidel
(Švédsko, Německo, Belgie atd.)

2.1 Belgie

Města v zemi dlouho odolávala tlaku veřejnosti
na zavedení nízkoemisních zón. V současné
době zónu zavedla nebo ohlásila termín
zavedení 4 velká města, přičemž Brusel kromě
permanentní zóny připravil také „pohotovostní“
zónu pro případ smogových situaci.

2.1.1 Antverpy

Město Antverpy zavedlo první nízkoemisní
zónu v Belgii, která vstoupila v platnost od
1. února 2017. Pro vjezd do zóny byly stanoveny
minimální požadavky, a to splnění emisního
standardu Euro 1 pro automobily s benzinovým
motorem a splnění emisního standardu Euro
3 + vybavení filtrem pevných částic (DPF)
pro vozidla s dieselovým motorem. Nicméně
vedení města zveřejnilo harmonogram
postupného zpřísňování pravidel, které by
mělo pokračovat v letech 2020, 2025 a 2027
tak, aby od ledna 2028 mohla do zóny vjíždět
vozidla s benzinovými motory splňujícími emisní
standard Euro 4 a dieselová auta splňující

pouze standard Euro 6d (tedy odpovídající
novým testovacím cyklům pro jízdu v reálných
podmínkách provozu – RDE).
Podobně jako například v Londýně si vozidla
nesplňující příslušný emisní standard mohou
zakoupit dočasné oprávnění pro vjezd platné na
den, na týden a na 1, 3 nebo 6 měsíců. Pro tento
případ existuje tzv. denní pas pro NEZ, který je
možné získat při registraci vozidla do systému,
stojí 35 euro a opravňuje k vjezdu po 8 dní
během roku. Vjezd je povolen pouze vozidlům
evidovaným v belgickém národním registru
vozidel, do kterého se mohou zahraniční vozidla
bezplatně on-line registrovat.
Kontrola dodržování pravidel je prováděna
za pomoci kamerového systému, přičemž do
února 2018 byl zaveden systém odstupňovaných sankcí. Za první porušení pravidel činí
pokuta 15 euro, za druhé 25 euro a za každé
další během 12 měsíců pak už 35 euro.

2.1.2 Brusel

Belgické hlavní město zavedlo nízkoemisní
zónu počátkem roku 2018 s tím, že ke
vjezdu do regulované oblasti postačovalo
splnění emisního standardu Euro 2 pro
vozidla s naftovým motorem. Nicméně
město zároveň avizovalo harmonogram zpřísňování pravidel. V současnosti musí dieselová
auto splňovat emisní standard Euro 3, od roku
2020 pak normu Euro 4. Od roku 2022 bude
nutné splňovat normu euro 5 a v roce 2025
bude umožněn vjezd dieselových automobilů
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pouze v případě splnění emisního standardu
Euro 6.
Zahraniční vozidla je nutné pro vjezd do zóny bezplatně on-line zaregistrovat, přičemž registrace
je platná po 3 roky. Od léta 2018 si mohou řidiči
nesplňující podmínky nízkoemisní zóny zakoupit
denní pas, který stojí 35 euro. Tato možnost se
týká jak belgických, tak zahraničních řidičů.
Po 9 měsíců od zavedení systému dostávali
řidiči porušující pravidla zóny jen formální
varování. Od října 2018 však hrozí řidičům
vozidel registrovaných belgickým systémem
pokuta 350 euro, pokud vjedou do zóny neoprávněně. Zahraničním řidičům, jejichž vozidlo
nemá registraci, ale splňuje pravidla zóny, pak
hrozí pokuta 150 euro.

2.1.3 Gent

Nízkoemisní zóna má vstoupit v platnost od
1. ledna 2020, přičemž vjezd bude umožněn
vozidlům spalujícím benzín nebo pohaněných
spalováním stlačeného zemního plynu (CNG)
při splnění standardu Euro 2. Auta s dieselovým
motorem budou muset plnit standard Euro 5.
Město zveřejnilo harmonogram, podle
kterého se pravidla pro vjezd do zóny budou
zpřísňovat od 1. ledna 2025. Pro benzínové
motory (+CNG) bude závazný limit Euro 3
a pro dieselové motory norma Euro 6.
Systém by měl být kontrolován za pomoci
kamerového systému napojeného na belgický

registr vozidel. Pro zahraniční návštěvníky tak
vyplyne povinnost registrovat se v systému,
přičemž bude možné zakoupit „denní pas“ pro
vjezd do zóny i u vozidel nesplňujících příslušný
emisní standard.

2.1.4 Mechelen

Nízkoemisní zóna má vstoupit v platnost
od 1. ledna 2021 s tím, že pravidla pro vjezd
do zóny mají být poměrně benevolentní.
Pro benzinové motory postačí splnění
standardu Euro 1 a pro naftové motory
splnění normy Euro 3.
K zpřísnění by mělo dojít v roce 2025, kdy
bude nutné vyhovět standardům Euro 3
(benzín) a Euro 5 (diesel). Podobně jako
v dalších belgických nízkoemisních zónách
bude nutná registrace do tamní evidence
vozidel, na základě které bude možné získat
i placené časově omezené oprávnění k vjezdu
do zóny v případě, že vozidlo nebude
splňovat emisní nároky.

2.2 Dánsko

O zavedení nízkoemisních zón v Dánsku se
vedly dlouhodobé politické spory. Zóny byly
zavedeny od července roku 2010 ve čtyřech
významných dánských městech (Aalborg,
Århus, Kodaň/Frederiksberg, Odense), a to
pro autobusy a nákladní vodidla nad 3,5 tuny.
Vozidla musí splňovat emisní standard Euro 4
nebo musí být dodatečně vybavena filtrem
prachových částic (DPF).

Jako argument ve prospěch regulace posloužilo
hodnocení předpokládaných dopadů zavedení
nízkoemisních zón, které odhadovalo, že
v důsledku zlepšení kvality ovzduší v hustě
obydlených oblastech by
bylo možné předejít 150
předčasným úmrtím ročně,
150 hospitalizacím pro
respirační a kardiovaskulární
onemocněním, 750 případům
bronchitidy, 8 tisícům záchvatů
astmatu a zhruba 90 tisícům
dní pracovní neschopnosti.

Lyon (od ledna 2020), Marseille (v roce 2020),
Montpellier (v roce 2020), Nice (v roce 2020),
Rouen (od roku 2020), Saint-Étienne (od roku
2020), Toulon (od roku 2020).

2.3.1 Paříž

2.3 Francie

Zavedení nízkoemisních zón bylo ve Francii
dlouho odkládáno. Posléze byl v zemi zaveden
národní systém emisních plaket inspirovaný
německým modelem. Kromě toho existuje
i národní systém tzv. „pohotovostních“ NEZ,
které se uplatňují jen dočasně, a to v případě
zhoršených rozptylových podmínek, také by je
bylo možné nazvat „smogové“ zóny (viz kapitola
o dočasných opatřeních). Situace v zemi je o to
nepřehlednější, že některá města kombinují
stabilní zónu s možností dočasného zpřísnění
jejích pravidel v případě smogové situace.
V současné době nízkoemisní emisní zóny
uplatňují tato města: Grenoble (od roku 2017),
Paříž (od roku 2017) a Rennes (od října 2018).
Vyhlášení zóny ohlásila nebo mají za povinnost
zavést tato města. Clermont (v roce 2020),
(9)

Po dlouhých odkladech a uplatňování dočasných
opatření během období zhoršených rozptylových podmínek („smogová“ zóna, systém
sudá-lichá) zavedla Paříž permanentní nízkoemisní zónu od ledna 2017 s tím, že navíc byl
ohlášen harmonogram postupného zpřísňování
podmínek vjezdu.
V první fázi do července 2017 stačila pro
vjezd do zóny emisní plaketa Crit‘Air 5, která
umožňovala vjezd nákladním vozům registrovaným po 30. září 2001, tedy obvykle
splňujícím standard Euro 3. V případě osobních
vozidel šlo vozidla registrovaná od 1. ledna
1997. Druhá fáze zóny je platná od 1. července
2017 a vyžaduje francouzskou emisní plaketu
4. Další zpřísnění podmínek by mělo vstoupit
v platnost 4. července 2019, od kdy bude nutné
mít vůz vybavený plaketou číslo 3. Další etapy
jsou pak ohlášeny na léta 2022, od 2024 by

Rozsah pařížské stálé nízkoemisní zóny
měl být omezen vjezd vozidlům s dieselovými
motory a od roku 2030 má být vjezd zakázán
i vozům s benzinovými motory. Povoleny mají
být jen elektromobily a vozidla poháněná
vodíkovými palivovými články.
Emisní plaketa je povinná, stojí 3,70 euro a je
možné si ji objednat také po internetu. Kontrola
dodržování pravidel je pak prováděna policisty
osobně a za porušení pravidel nízkoemisní zóny
hrozí pokuta 68 euro, v případně nákladních
vozidel pak 135 euro.

Jelikož oblast Pádské nížiny s významnými průmyslovými aglomeracemi na severu Itálie patří
dlouhodobě mezi nejvíce znečištěné oblasti
v Evropské unii, existuje poměrně rozsáhlá
literatura týkající se problematiky regulačních opatření v tomto regionu. Nicméně řada
zón funguje také ve střední nebo jižní Itálii,
kde Palermo kombinuje podobně jako Milán
nebo Stockholm nízkoemisní zónu s mýtným
systémem.

2.4.1 Milán

Metropole Lombardie je jedním z nejznečištěnějších měst Evropské unie.

2.4.1.1 Area C

V minulosti město zavedlo rozsahem skromnou
nízkoemisní zónu, která je známá jako Area C,
a která se týká jen malé části historického
centra města. Ta však v sobě kromě celoročních pravidel zahrnuje i mírné zpřísnění pravidel
pro zimní období (například omezení vjezdu
dvoutaktních mopedů a skútrů, které v jiných
částech roku zaplavují ulice města) a dále

2.4 Itálie

V zemi existuje množství rozmanitých nizkoemisních zón, z nichž některé jsou permanentní,
jiné pouze dočasné, platné pouze v obdobích
smogových situací. V některých případech
jsou nízkoemisní zóny kombinovány s rozmanitými typy omezení vjezdu, jejichž dodržování
je obvykle kontrolováno pomocí kamerových
systémů.
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možnost vyhlášení „pohotovostní“ zóny v době
smogových situací.
Navíc je zóna kombinována s mýtným systémem,
jehož sazby jsou odstupňovány podle vozidel
a účelu cesty (viz příslušná kapitola níže).

2.4.1.2 Area B

V reakci na kritiku jak vlastních občanů, tak
Evropské unie, město připravilo vytvoření
podstatně rozsáhlejší zóny s regulovaným
vjezdem, která zahrnuje velkou část intravilánu
a je označována Area B. První omezení vjezdu
v této oblasti vstoupilo v platnost 25. února
2019, přičemž byl zveřejněn časový harmonogram postupného zpřísňování regulace až do
října 2030. Harmonogram uvádí zpřísňování
pravidel pro vjezd osobních automobilů (zvlášť
benzínových a zvlášť dieselových), užitkových
vozidel, ale také motorek a mopedů.

V konečné fázi má být od října 2030 zakázán
vjezd do zóny v uvedených kategoriích všem
vozidlům s dieselovými motory.
Pravidla pro vjezd do zóny jsou platná ve všední
dny od 7:30 ráno do 19:30 večer. V současné
době je do zóny povolen vjezd osobních
a užitkových automobilů s benzinovým
motorem, které splňují emisní standard Euro 1
a dieselovým vozům standardu Euro 4 a vyšší.
V případě motocyklů a mopedů postačuje
splnění emisního standardu Euro 2. Kromě
toho je v uvedenou dobu zakázán do zóny vjezd
také všem vozidlům delším
než 12 metrů.
Dodržování pravidel
zóny je kontrolováno
kamerovým systémem
a za porušení hrozí pokuta
ve výši 80 euro.

2.5 Německo

Německo patří mezi automobilové velmoci,
ale také mezi země potýkající se s problémem
znečištěného ovzduší. I proto se zřejmě radnice
mnoha měst pustily do příprav a vyhlašování
nízkoemisních zón s typickou německou důkladností. Dnes jich v Německu funguje mnoho
desítek, včetně regionální zóny v průmyslovém
a hustě obývaném Porůří.
Auta jsou pro potřeby nízkoemisních zón
rozdělena do čtyř kategorií podle toho, kolik

škodlivin vypouštějí do vzduchu jejich výfuky.
Jednoduše se dá říci - čím méně emisí, tím
vyšší kategorie. Příslušnost do kategorie se
označuje různobarevnými plaketami, které
připomínají českým řidičům dobře známé
„dálniční nálepky“.
V nejhorší kategorii jsou auta benzinovým
motorem bez řízeného katalyzátoru a auta
s dieselovými motory splňující pouze historickou normu Euro 1. Ty nemají nárok na žádnou
plaketu a do center desítek německých
měst nemají přístup. Všechny „benzíňáky“
s funkčním řízeným katalyzátorem dostávají
nejlepší (zelenou) plaketu a žádná speciální
omezení se jich netýkají. „Dieseláci“ mohou
dostat buď nejhorší (červenou), lepší (žlutou)
nebo nejlepší (zelenou) plaketu podle toho,
kolik prachu vypouštějí a jakou normu Euro
splňují.
Začátek všech nízkoemisních zóny je v Německu
označen speciální dopravní značkou s nápisem
„Umwelt zone“ a dodatkovou tabulkou
s barevnými plaketami. V první fázi mohla
do většiny německých nízkoemisních zón
auta s kteroukoli plaketou. Postupně ale byl
omezován vjezd s červenou plaketou a následně
i se žlutou. Automobil si však právo vjezdu do
německých zón mohl zachovat a získat plaketu
vyšší kategorii, pokud byl dodatečně vybaven
zařízením snižujícím emise, tedy prachovým
filtrem neboli DPF. V současné době už všechny
německé nízkoemisní zóny vyžadují pro vjezd
zelenou plaketu.
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Regulace vjezdu do nízkoemisních zón se
netýká jen německých řidičů, ale i všech
ostatních. Proto i česká auta, která chtějí
vjíždět do zón, musí být řádně opatřena
příslušnou barevnou plaketou. Tu je možné
získat před plánovanou cestou buď z Německa
poštou, nebo v Česku na počkání za poplatek
ve stanicích technické kontroly. Obvykle
k získání plakety stačí tzv. velký techničák.
Pokud z dokladů není zřejmý příslušný emisní
stupeň Euro, je pro barvu udělené plakety
rozhodující datum prvního přihlášení auta.
Dodržování pravidel nízkoemisních zón
kontroluje policie vizuálně, neboť je povinné
vylepení emisní plakety na čelním skle.
Případný vjezd do nízkoemisní zóny bez plakety
(nebo bez povolené výjimky) je zakázán a za
porušení zákazu se původně platila pokuta
40 euro, v současnosti je to již 80 euro.
Nízkoemisní zóny zavedly
desítky německých měst
a v současnosti všechna
vyžaduji nejvyšší doposud
platnou, zelenou emisní
plaketu, například Berlín,
Bochum, Bonn, Brémy,
Dortmund, Düsseldorf,

Duisburg, Erfurt, Essen, Frankfurt nad
Mohanem, Hamburk, Hannover, Karlsruhe,
Kolín nad Rýnem, Lipsko, Mannheim, Mnichov,
Regensburg, Stuttgart atd.
Zavedení nízkoemisních zón vedla ke snížení
počtu dní, po které je překračován denní
limit pro prach a podle dostupných analýz
došlo také k mírnému poklesu průměrných
ročních koncentrací prachu (PM10), případně
jemného prachu (PM 2,5) na měřících stanicích
v zónách. Některé studie použily k hodnocení
koncentrace černého uhlíku (black carbon),
jehož hladiny v ovzduší však nejsou běžně
monitorovány, nicméně mohou být indikátorem
emisí prachu z dieselových motorů.
Rozporné jsou výsledky hodnocení dopadů
nízkoemisních zón na znečištění ovzduší oxidy
dusíku. Ty v současnosti představují v mnoha
německých městech velmi významný problém,
neboť desítky velkých měst překračují platnou
hodnotu pro roční průměrnou koncentraci oxidu dusičitého (NO2) a Evropská komise
proto vede s Německem řízení pro nesplnění
povinností vyplývajících ze směrnice o ovzduší.
Jedním z důvodů této situace jsou podvody
automobilky Volkswagen, ale i dalších výrobců
automobilů, jejichž produkty v reálném
provozu vypouštění násobně více oxidů dusíku
než stanovují emisní limity pro vozidla emisních
tříd Euro 5 a Euro 6 (aféra DIESELGATE).
Navíc řada občanů nebo některé nevládní
organizace (například Deutsche Umwelthilfe)
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se soudními žalobami domáhají zavedení
takových opatření, která by zajistila splnění
zákonných limitů na ochranu zdraví.
V některých případech už soudy rozhodly,
že pokud města nenajdou jiná účinná opaření,
jsou povinna na vybraných lokalitách omezit
vjezd dieselových automobilů („diesel ban“).
V Německu se proto v současnosti diskutuje
o možnosti nových emisních plaket modré
barvy, které by zpřísnily podmínky stávajících
nízkoemisních zón a které by omezovaly vjezd
vozidel s dieselovými motory Euro 5 a Euro
6 dle staršího testovacího cyklu, které jsou
významnými znečišťovateli oxidy dusíku.

2.5.1 Berlín

Patrně nejlépe zdokumentovaným případem
nízkoemisní zóny v Německu je hlavní město
Berlín. Zóna zde byla zavedena ve dvou
etapách. První vstoupila v platnost v roce
2008 a zahrnovala umožnění vjezdu vozidel
vybavených jakoukoli emisní plaketou
(červenou, žlutou i zelenou). Druhou etapou
bylo zpřísnění restrikce od roku 2010, které

Změna složení projíždějících automobilů podle
emisní třídy uvnitř berlínské nízkoemisní zóny.
omezilo vjezd pouze na držitele zelené
emisní plakety.
Berlínská nízkoemisní zóna zahrnuje území
o rozloze 88 km2, přičemž vizuálně je kromě
osazení dopravních značek také zdůrazněna,
tím že její hranici tvoří viadukty vnitřního
okruhu městské nadzemní dráhy S-bahn.
Městská správa šla vlastním obyvatelům
příkladem, když sama investovala prostředky
do tzv. retrofitu dieselových autobusů, tedy
jejich dovybavení filtry pevných částic (DPF).
Zároveň město nabídlo majitelům starších
vozidel s dieselovým motorem příspěvek na
dodatečné dovybavení filtrem prachových
částic (DPF), díky kterému mohli získat
emisní plaketu vyšší kategorie.

2.6 Nizozemsko

Vznik nízkoemisních zón v Nizozemí probíhal
ve vlnách, z nichž první proběhla v letech 2007
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až 2002, druhá v letech 2010 až 2011. V současnosti mají nízkoemisní zónu Amsterdam,
Arnheim, Breda, Delft, Den Haag, Eindhoven,
Leiden, Maastricht, Rijswijk, Rotterdam,
̒s-Hertogenbosch, Tilburg a Utrecht. Obecně
se holandské zóny týkají vozidel nad 3,5 tuny,
přičemž do června 2013 byl do zón umožněn
vjezd automobilů splňujících emisní standard
Euro 3 a vyšší, od července 2013 mají vjezd
povolen vozidla třídy Euro 4 a vyšší. Některá
města pak přistoupila postupně k dalším
omezením.

2.6.1 Amsterdam

Kromě základního omezení týkajícího se
vozidel nad 3,5 tuny, která pro vjezd do zóny
musí splňovat emisní standard Euro 4, zavedlo
město postupně také omezení týkající se
dalších kategorií vozidel. Od ledna 2017 nesmí
do zóny vjíždět užitková vozidla a karavany
s dieselovými motory s datem výroby před
1. lednem 2000. Od ledna 2018 je omezen
vjezd všem mopedům starším než z roku 2011
a všem autobusům vyrobeným před rokem
2005. Taxikáři mají zakázán vjezd s dieselovými
vozidly vyrobenými před rokem 2009.
Dodržování pravidel zóny
je sledováno kamerovým
systémem schopným rozpoznávání poznávacích značek.
Nákladním vozidlům hrozí
pokuta 230 euro, ostatním
regulovaným vozidlům hrozí
pokuta 95 euro.

2.7 Španělsko

Klasickou nízkoemisní zónu mají zavedenu
dvě největší španělská města Barcelona
a Madrid. Několik další měst pak má pravidla
pro zavedení „pohotovostní“ zóny v případě
smogových situaci (Madrid, Sevilla, Valencie,
Valladolid).

2.7.1 Madrid

Město zavedlo od 30. listopadu 2018 zónu
nazvanou MADRID CENTRAL (viz obrázek).
Od 24. dubna 2019 je nutné mít některou
z plaket Distintivo Ambiental (viz obrázek),
opravňující k vjezdu a parkování ve vyznačené
oblasti. Tyto plakety se liší barvou podle toho,
jaké emisní standardy vozidlo splňuje. Oprávnění
je možné získat trvalé, dočasné nebo pro určitý
den. Oprávnění se dále liší podle toho, zda se
jedná o rezidenta či nerezidenta a podle typu
a emisního standardu vozidla. Kontrola je
prováděna za pomoci kamerového systému a za
porušení pravidel zóny hrozí pokuta 90 euro.
Kromě toho existuje v Madridu i systém
„pohotovostní“ zóny, která omezuje maximální
povolenou rychlost i vjezd vozidel určitých
emisních tříd podle předem stanovených
smogových scénářů (viz kapitola
5 o dočasných opatřeních).

2.7.2 Barcelona

Katalánská metropole je příkladem toho, jak je
postupně „smogová“ nízkoemisní zóna transformována v trvalou. Od prvního prosince 2017
platí ve městě dočasná zóna, která omezuje
vjezd v případě smogových situací na vozidla
s benzinovým motorem, jež splňují standard
Euro 3 a vyšší, a na nafťáky splňující limity Euro
4 a vyšší. Omezení platí v pracovní dny mezi
7. hodinou ranní a 8. hodinou večerní, a to
pokud koncentrace oxidu dusičitého přesáhnou
200 mikrogramů/m3 nebo pokud koncentrace
prachu PM10 přesáhne denní koncentraci
80 mikrogramů/m3 nebo 50 mirkogramů/m3
po 3 dny v řadě. Od prosince 2020 mý být
toto omezení trvalé.
Kromě této zóny týkající se města (Zona de Bajas
Emisiones) se chystá zavedení zóny pro metropolitní oblast o rozloze 95 km2, která se od prosince
2019 bude týkat omezení vjezdu vozidel registrovaných před rokem 1997 a od prosince 2025 se
sjednotí pravidla s městskou zónou.
Dodržování zón má být kontrolováno kamerovým systémem,
přičemž pokuta činí 50 euro při
zaplacení na místě, a 100 euro
při pozdější platbě.

2.8 Švédsko

Švédsko bylo průkopníkem v zavádění nízkoemisních zón už v 90. letech 20. století, přičemž
zóny byly zaměřeny na autobusy a nákladní
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vozidla nad 3,5 tuny. V současné době platí
nízkoemisní zóny v následujících švédských
městech: Göteborg, Helsingborg, Lund,
Malmö, Mölndal, Stockholm, Umeå, Uppsala.
Od roku 2020 navíc švédské obce získají
pravomoc zavedení nového typu nízkomemisních zón, které umožní regulovat také vjezd
osobních a užitkových vozidel nižší tonáže.
V prvním stupni (Class 1) bude od 1. ledna 2021
omezen vjezd těžkých vozidel pouze na ta,
která vyhovují standardu Euro 6. V druhém
stupni (Class 2) bude umožněn vjezd lehčích
vozidel splňujících vozidel Euro 5 a od
1. července 2022 už jen dieselovým vozidlům
splňujících standard Euro 6. V nejvyšším stupni
(Class 3) bude umožněn pouze vjezd elektromobilům, vozidlům poháněných palivovými
články nebo spalujících zemní plyn/bioplyn.

2.8.1 Göteborg

Göteborg jako první město ve Švédsku zavedlo
v roce 1996 tzv. ekologické nebo nízkoemisní
zóny. Jejich cílem bylo snížit emise prachových
částic a oxidů dusíku z nákladních automobilů,
ale přínosem může být také snížení hlučnosti.
Ustanovení systému v Göteborgu vyžadovalo
od všech nákladních vozů a autobusů nad
4,5 tuny splnění emisní normy EURO 1. Vozidla
stará 9 až 15 let mohla v zónách operovat jen
v případě, pokud byla dovybavena certifikovaným zařízením pro snižování emisí nebo novým
motorem. Speciální povolení za jednorázový
poplatek byla k dispozici pro vozidla, která

potřebovala vjet do zóny jen zřídka. Starší vozidla
byla nucena požádat o speciální povolení. Míra
respektování zóny byla přes 90% a řidiči, kteří
do zóny vjížděli ilegálně, byli pokutováni policií.
V oblasti emisí prachových částic z nákladní
dopravy se podařilo snížit o 40 % a veřejnost
přijala zavedení ekologických zón příznivě.
Podle zkušeností z Göteborgu jsou zóny
jednoduché, administrativně nenáročné
a mohou být tvořeny flexibilně podle potřeb
změny vozového parku.
V současné době mají do zóny povoleny vjezd
autobusy a nákladní vozidla splňující standard
Euro 5 a vyšší. V případě porušení pravidel
nízkoemisní zóny může být udělena pokuta
ve výši 1000 švédských korun.
Město má zároveň zaveden mýtný systém,
který zpoplatňuje vjezd automobilů do
stanovené zóny během pracovních dní.

2.9 Velká Británie
2.9.1 Londýn

2.9.1.1 Nízkoemisní zóna (LEZ)

Od února 2008 zavedl Londýn nizkoemisní
zónu, kterí se týkala vozidel s dieselovými
motory s hmotností nad 12 tun, s cílem zlepšit
kvalitu městského ovzduší, zejména z hlediska
prachových částic (PM10) a oxidů dusíku (NOx).
Nízkoemisní zóna tak doplnila v té době již
existující systém zpoplatnění vjezdu. Na rozdíl

například od německých
nízkoemisních zón však
byl umožněn vjezd i automobilům, které nesplňovaly potřebné standardy
pro emise, nicméně byly
nuceny platit stanovený
denní poplatek pro pohyb
v zóně, který se lišil podle
typu a tonáže vozidel (100 až 200 liber). Emisní
standardy pro nízkoemisní zónu byly odvozeny
od tzv. EURO norem. Od února 2008 musela
vozidla nad 12 tun splňovat standard EURO III
pro emise prachových částic. Od října 2010
musely tento standard splňovat i větší vany
a mikrobusy. Od ledna 2012 platil pro vozidla
nad 12 tun standard EURO IV pro prach.
K vynucování systému jsou stanoveny pokuty
ve výši 500 až 1000 liber.

2.9.1.2 Ultranízkoemisní zóna (ULEZ)

I přes opatření postupně zaváděná po roce
2000 se Londýn potýká se značnými problémy
s kvalitou ovzduší. Od 8. dubna 2019 proto
byla zavedena nová pravidla,
která jsou označována jako
Ultra Low Emission Zone (ultranízkoemisní zóna), která se
v první fázi týká centra města.
V tuto chvíli musí motocykly
pro vjezd splňovat standard
Euro 3, osobní a užitkové vozy
musí splňovat normu Euro 4
v případě vozidel s benzino( 15 )

vými motory a Euro 6 v případě dieselových
vozů. Autobusy a nákladní vozidla na 3,5 tuny
musí splňovat standard Euro 6. Vozidla, která
stanovené limity nesplňují, mohou do zóny
jednorázově vjet za poplatek, jenž v případě
nákladních vozidel a autobusů činí 100 liber,
v případě ostatních vozidel 12,5 libry.
ULEZ bude od 25. října 2021 rozšířena na
území Velkého Londýna.

3.
Zpoplatnění
vjezdu
(congestion
charge)

3.1 Singapur

Singapur je považován za průkopníka v oblasti
regulace vjezdu automobilů do města. Systém
zpoplatnění vjezdu zavedl pravděpodobně
jako první na světě a to již od roku 1975, a to
zejména z důvodu přehlcení omezeného
městského prostoru automobily. Postupně se
systém vyvíjel a doplňoval, přičemž od roku
2001 zahrnuje systém také konkrétní environmentální cíle.
V současné době jde o elektronický systém
s flexibilními sazbami za vjezd, které se mění
v závislosti na plynulosti dopravy sledovaného
prostřednictvím systému GPS, kterými jsou
povinně vybaveny vozy taxi služby.
Zpoplatnění vjezdu je navíc kombinováno se
systémem kvót pro nákup automobilů (VQS),
který zahrnuje poplatek ve výši až několikanásobku prodejní ceny automobilu.

3.2 Londýn

V Londýně byl systém zpoplatnění vjezdu do
centra města zaveden v únoru 2003 a v té
době se jednalo o poplatek 5 liber. Postupně
se systém vyvíjel a měnily se jeho parametry
– zpoplatněná oblast i výše poplatku. V roce
2007 došlo k podstatnému rozšíření zpoplatněné zóny na oblast o rozloze 22 km2 a cena za
vjezd činila 8 liber. V současné době je vjezd
zpoplatněn ve všední dny mezi 7. hodinou ranní
a 18. hodinou večerní, přičemž poplatek činí
11,50 liber.
( 16 )

Dodržování pravidel je kontrolováno
systémem pevně instalovaných a mobilních
kamer schopných identifikovat poznávací
značky vozidel. Pokuta může činit 500 až
tisíc liber.
Po zavedení systému by zdokumentován vliv
na zpoplatněnou zónu Londýna. Došlo ke
snížení počtu vjíždějících automobilů zhruba
o 30%. Dále ke snížení počtu ujetých vozokilometrů o 30% ve zpoplatněné zóně. Systém
také přispěl k nárůstu cyklistické dopravy
uvnitř zóny zhruba o 20% a ke zkrácení doby
nutné pro cestu uvnitř zóny asi o 14%.

3.3 Stockholm

Ve Stockholmu byl systém poplatků za vjezd
do města pokusně zaveden v první polovině
roku 2006. Ve zkušebním období od ledna
do července 2006 byl systém funkční od rána
(od 6.30) do večera (do 18.30), přičemž vozidla
platila za každý průjezd kontrolními body,
které tvoří kordón stanovišť kolem města.
Jednorázové poplatky činily 10 až 20 švédských
korun (tedy 30 až 60 Kč) v závislosti na denní
době a mohly tvořit maximálně 60 švédských
korun (cca 180 Kč) za den.
Zpoplatněná oblast zahrnuje asi cca 30 km2
a součástí systému je kamerový okruh
napojený na technologii schopnou rozeznávat
poznávací značku vozidel. Vlastník auta, který
nezaplatí ani po upozornění, je následně nucen
platit citelnou pokutu.

Zkušební provoz byl umožněn díky zákonu,
který švédský parlament schválil v roce
2004, a výsledky systému byly velmi dobré.
Řada lidí místo jízdy automobilem použila síť
veřejné dopravy. V době své platnosti poklesla
intenzita dopravy o 20 až 25 procent, což
odpovídá celkovému snížení o 14 procent.
Emise prachových částic poklesly o 12 až 13 %
a exhalace oxidů dusíku o 8 až 9 %. Významně
poklesly také emise skleníkových plynů,
zejména oxidu uhličitého.
Zavedení systému zkrátilo dobu nutná pro
cestu v době dopravní špičky v průměru
o 30%. Navíc půlroční pokusný provoz
vygeneroval nové příjmy do městské pokladny
ve výši 36,5 milionu švédských korun (přes
100 milionů Kč).
Zavedení systému předcházela žhavá debata
mezi politiky, autodopravci, vlastníky obchodů
a mezi širokou veřejností. Nakonec se po
půlročním zkušebním provozu systém stal
populární zejména mezi rezidenty vnitřního
města a nepotvrdily se předchozí obavy
z negativního dopadu na místní obchodníky
v centru města. Dokonce i autodopravci
a provozovatelé autobusů hodnotili pokusný
provoz systému pozitivně, neboť snížená
intenzita dopravy usnadnila jejich práci,
učinila jejich služby rychlejší a efektivnější.
Další rozvoj systému závisel na výsledku
referenda, které rozhodovalo také o využití
peněz získaných z vybraných poplatků.

Zatímco před zahájením zkušebního provozu
se 55% obyvatel vyslovovalo proti zpoplatnění,
v referendu po ukončení zkušebního provozu
se 53% obyvatel vyslovilo pro jeho trvalé
zavedení. K tomu došlo od srpna 2007 a město
Stockholm v souladu s výsledkem hlasování
v referendu věnuje výnos ze systému zpoplatnění na zlepšení systému veřejné dopravy.
Došlo k posílení služeb MHD a k rozšíření systému
parkovišť P+R. Zhruba 60% plateb v systému
probíhalo automaticky z palubní jednotky
umístněné ve voze. Výše poplatku činila 10, 15
nebo 20 SEK dle doby vjezdu, maximálně však
celkem 60 SEK/den. Od ledna 2016 činí poplatky
za vjezd od 11 do 35 švédských korun v závislosti
na denní době, nejvýše 105 SEK.
Výjimku ze systému zpoplatnění mají vozy
MHD, automobily taxislužby a vozy s čistějšími
alternativními pohony.
Kromě poklesu emisí a nehodovosti v zóně už
jsou k dispozici první výsledky studie analyzující
pozitivní vliv na zlepšení kvality ovzduší ve městě
a také pozitivní vývoj některých parametrů
týkajících se lidského zdraví. Na základě dlouhodobých epidemiologických
studií je odhadováno, že
zjištěné snížení znečištění
oxidy dusíku by předešlo
každý rok 27 předčasným
úmrtím. Jednalo by se o 206
let života během 10 let na
každých 100 tisíc obyvatel.
( 17 )

To je jen špička ledovce, protože odborníci předpokládají další snížení úmrtnosti na dýchací a kardiovaskulární choroby v důsledku zlepšení kvality
ovzduší. Autoři studie uvádějí, že to jasně ukazuje
důležitost posuzování kvantitativních dopadů na
zdraví u akcí ke snížení znečištění ovzduší.

3.4 Göteborg

Město kombinuje nízkoemisní zónu s mýtným
systémem. Vjezd do centrální zóny města
je zpoplatněn v pracovní dny v době mezi
6:00 a 18:30. Výše poplatku za vjezd během
dne kolísá mezi 9 a 22 švédskými korunami,
přičemž maximální poplatek činí 60 SEK za
den. Dodržování pravidel kontroluje kamerový
systém s automatickým rozpoznáváním
poznávacích značek.

3.5 Milán

Systém zpoplatnění vjezdu do města byl
v Miláně zaveden v lednu 2008 s cílem zlepšení
nevyhovující kvality ovzduší ve městě (snížení
znečištění o 30 %) a omezení počtu vozidel
ve městě.
Zpoplatněna byla centrální historická zóna
města o rozloze 8 km2, a to pouze v pracovních
dnech v době od 7:30 do 19:30. Poplatek
závisí na typu vozidla, přičemž výjimku mají
elektromobily a vozy s hybridním pohonem.
Vjezd do zóny kontroluje kamerový systém
a neplatiči musí k poplatku přičíst pokuty
ve výši minimálně 70 EUR.

4. Snížení
maximální
rychlosti na
vybraných
komunikacích

Zatímco v České republice byly v posledních
letech na kapacitních komunikacích v mnoha
městských aglomeracích postupně zvyšovány
maximální povolené rychlosti, ke snížení emisí
vede opačný postup.

4.1 Nizozemsko

V roce 2002 byla na 80 km za hodinu snížena
maximální povolená rychlost na velice
frekventované dálnici A 13 Overschie (blízko
Rotterdamu). Následná studie provedená
výzkumným ústavem TNO ukázala, že tento
krok vedl ke snížení emisí prachových částic
PM10 o 35% a exhalace oxidů dusíku o 25%.
Studie také prokázala pokles úrovně hluku
mezi 25 až 50 procenty a významně ubyly
i dopravní zácpy.
Nižší znečištění je připisováno jednak přímo
snížení rychlosti projíždějících vozidel,
ale patrně vyplývá také z vyšší plynulosti
provozu v důsledku nižší rychlosti.
Plynulejší provoz snížil znečištění díky
poklesu frekvence a intensity akcelerace
vozidel, při níž bývají emise obzvláště
vysoké. Tento vliv se podle studie TNO
nejvíce projevil u nákladních vozidel
a odrazil se zejména v poklesu emisí
prachových částic.
Experti TNO konstatují, že opatření může
být zavedeno velice snadno a rychle a že
je jedno z nejefektivnějších pro snížení
emisí ve velice zatížených oblastech.
( 18 )

Podle holandské zkušenosti je pro dosažení
maximálního příznivého účinku životně
důležité efektivně prosazovat dodržovaní
rychlostního limitu.
Pozitivní zkušenosti se snížením rychlosti
na dálnici A 13 vedly k tomu, že i na dalších
čtyřech úsecích holandských dálnic byly v roce
2005 sníženy maximální povolené rychlosti.
Tyto úseky jsou však mnohem kratší a tak
odborníci neočekávají tak příznivý účinek.
Zejména vliv plynulejšího provozu se tak zřejmě
plně neprojeví. Maximální pozitivní efekt nižší
rychlosti na dálnicích by se podle TNO projevil
při aplikaci na větší oblasti.

5. Dočasná
opatření
pro regulaci
dopravy
během
smogových
situací

5.1 Belgie
5.1.1 Vlámsko  omezení maximální povolené
rychlosti na vybraných
komunikacích

Vlámský region v Belgii uplatnil kromě
řady opatření ke snížení znečištění ovzduší
prachovými částicemi a oxidy dusíku i omezení
maximální povolené rychlosti během
smogových epizod na vybrané síti komunikací.
Omezení maximální rychlosti ze 120 km/h
na 90 km/hod se týkalo 465 km dálnic ve
vlámském regionu, a to v případě, že průměrné
denní koncentrace PM10 překročily více než
70 mikrogramů/m3 během dvou bezprostředně
po sobě následujících dnů.
Úseky, na kterých bylo uplatňováno omezení
rychlosti, byly vybírány podle toho, zda v jejich
okolí byly překračovány limitní hodnoty
pro PM10 a NO2, zda se nacházejí v blízkosti
obytných oblastí a zda omezení maximální
povolené rychlosti mohlo vést ke zlepšení
plynulosti dopravy.
Omezení rychlosti bylo v průměru uplatňováno zhruba 2x až 3x ročně a bylo udržováno
tak dlouho, dokud koncentrace polétavého
prachu (PM10) nepoklesly pod platný denní
limit, tedy pod 50 mikrogramů/m3. Regulované
komunikace zahrnovaly úseky dálnic v okolí
Bruselu a Antverp, kde v některých úsecích
bylo uplatňováno dynamické řízení silničního
( 19 )

provozu, na jiných úsecích byl rychlostní limit
regulován dopravními značkami.
Dopad omezení maximální povolené rychlosti
na vybraných komunikacích byl vyhodnocen za
období od dubna 2007 do února 2009, během
kterého byl snížený rychlostní limit uplatněn
4x. Studie zkoumající účinnost rychlostního
limitu konstatovala, že nejvyšší pokles koncentrací PM2,5, PM10 a NO2 byl zaznamenán v bezprostřední blízkosti regulovaných úseků dálnic.
Z hlediska dopadů na lidské zdraví bylo
podstatné zjištění, že dopad na koncentrace
elementárního uhlíku nebo sazí, byl mnohem
silnější než na koncentrace pevných částic
(PM10) nebo NO2. Dále studie konstatovala,
že eliminace těžkých nákladních vozidel nebo
starších vozidel (nesplňujících emisní normu
Euro 3) z těchto silničních úseků v průběhu
smogových události by patrně mělo
významnější dopad na hladinu znečištění.

5.2 Finsko
5.2.1 Helsinky – omezení
sekundární prašnosti

Město testuje a vyhodnocuje opatření proti
sekundární prašnosti (resuspenzi) jako jsou
dočasné vázání prachu na povrchu vybraných
komunikaci pomocí speciálních postřiků,
případně intenzivnější čištění ulic vybraných
komunikací. Jejich efekt v místních podmínkách
nebyl doposud vyhodnocen.

5.3 Francie
5.3.1 Grenoble  - dočasná nízkoemisní
zóna a zvýhodněná MHD
Město v době smogových situací kombinuje
dočasné vyhlášení nízkoemisní zóny
s pobídkami v podobě zvýhodněné veřejné
městské dopravy.

Od listopadu 2016 bylo rozhodnuto o možnosti
vytvoření dočasné nízkoemisní zóny v centru
města, která v určité dny bude vyžadovat
emisní plakety systému Crit´Air. Opatření
do jisté míry částečně napodobují systém
zavedený v Paříži, včetně výše pokut za
porušení pravidel odstupňovaných pro
vozidla do 3,5 tuny a nad tuto hranici.
Podle dostupných informací byla opatření
opakovaně uplatněna v prosinci 2015 a v lednu
2017, ale doposud nebylo k dispozici vyhodnocení dopadu této regulace.

5.3.2 Lyon - dočasná nízkoemisní zóna
+ systém sudá-lichá

Město v době smogových situací kombinuje
dočasné vyhlášení nízkoemisní zóny na základě
omezení vjezdu vozidel podle emisní plakety
systému Crit´Air se systémem omezení vjezdu
automobilů podle poznávacích značek sudálichá.
Podle dostupných informací byla opatření
uplatněna koncem roku 2016 a začátkem roku
2017. Informace o vyhodnocení efektu těchto
( 20 )

opatření se nepodařilo dohledat. Byla proto
odeslána žádost o poskytnutí informací, zda
byl vyhodnocen dopad regulace a případně
s jakým výsledkem.

5.3.3 Paříž - více různých opatření

Město v minulosti vyzkoušelo omezení vjezdu
automobilů podle státních poznávacích značek
(systém sudá / lichá). Od poloviny roku 2015 však
zavedla Paříž určitou podobu nízkoemisní zóny
na bázi emisních plaket systému Crit´Air, které
mají být v průběhu roku 2017 (patrně od 1. dubna
2017) už povinné i pro cizince. Od 15. ledna 2017
je dodržování této zóny právně vynucováno
a porušování pravidel zóny trestáno pokutami.
Nastavení nízkoemisní zóny v době smogových
epizod může být zpřísňováno a může být kombinováno s nabídkou zvýhodněné/bezplatné
hromadné městské dopravy. Kromě toho Paříž
zavedla trvalé omezení vjezdu vozidel nad
7.5 tuny.
Agentura Airparif, která zajišťuje monitorování
kvality ovzduší ve městě, vyhodnocovala podle
dostupných informací dopady zavedení systému
sudá-lichá během smogové epizody v březnu
2014. Podle této agentury zavedení opatření
vedlo v okolí pařížského městského okruhu ke
snížení hladiny oxidů dusíků během dopravních
špiček až o 30 % a koncentrací prachových
částic ve špičkách až o 20%. V celodenním
průměru došlo v lokalitách v okolí zatížených
komunikací k poklesu znečištění polétavým
prachem asi o 6%. Celodenní průměrné

hodnoty městského pozadí znečištění
polétavým prachem byly sníženy asi o 2%.
Pařížský systém pro smogové situace se
podobně jako České republice dělí na 2 stupně.
První stupeň zahrnuje pouze úroveň informativní a obsahuje doporučení pro obyvatele.
Pokud tento stav trvá více než 2 dny, vstupují
v platnost regulační opatření. Tento vyšší
stupeň je vyhlášen před 19. hodinou s platností
omezení pro následující den a je vyhlašování policejní prefekturou. Opatření zahrnují
podobně jako v České republice určitá omezení
týkající se průmyslových zdrojů.
V případě dopravy vstupuje v platnost
nízkoemisní zóna uvnitř dálnice A86 se striktnějším omezením než jsou standarty trvalé
nízkoemisní zóny. Vyhláška neuvádí konkrétní
emisní standardy, které opravňují ke vjezdu do
zóny. Proto může být míra restrikce závislá na
závažnosti smogové situace.
Toto omezení vjezdu je spojeno s kompenzačním opatřením spočívajícím ve zvýhodněné
ceně městské hromadné dopravy. Celodenní
regionální jízdenka pro všechny dopravní zóny
je po dobu smogové situace nabízena za cenu
3,80 euro.
Omezení dopravy se týká také zahraničních
vozidel a jeho porušení je penalizováno, a to
pokutou ve výši 68 euro pro osobní vozidla
a pokutou ve výši 135 euro pro vozidla nad
3,5 tuny.
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Mapa s dálnicí A86, která představuje hranice
dočasné „smogové“ nízkoemisní zóny.
Podle dostupných informací regulace
byla uplatněna například v období od
6. do 10. prosince 2016.
Podle neformálního sdělení město vyhodnotilo dopad přechodné regulace zavedené
během smogové situace, která v Paříži nastala
v prosinci 2016, ale podrobnější informace se
nepodařilo získat.

5.4 Itálie
5.4.1 Milán - zpřísnění vjezdu
do centrální zóny

Město patří dlouhodobě mezi oblasti s nejvíce
znečištěným ovzduším v zemích Evropské
unie. Postupně zavedlo některá dlouhodobá

opatření pro zlepšení kvality ovzduší. Od roku
2011 byla zavedena určitá poměrně benevolentní forma nízkoemisní zóny. Takzvaná „Area
C“ pak kombinuje nízkoemisní zónu se zpoplatněním vjezdu do vyznačené oblasti.

Informace o vyhodnocení efektu těchto
opatření se nepodařilo dohledat, byla
odeslána žádost o poskytnutí informací, zda
byl vyhodnocen dopad regulace a případně
s jakým výsledkem.

Během smogových period existuje možnost
zpřísnit stávající permanentní regulaci až po
úplný zákaz vjezdu centrální oblasti. Tento
zákaz byl uplatněn například během smogové
epizody v prosinci 2015, nicméně informace
o vyhodnocení efektu se nepodařilo dohledat.

5.4.4 Umbrie  – dočasná
nízkoemisní zóna

5.4.2 Florencie - dočasné zpřísnění
standardů nízkoemisní zóny

Město má možnost v době smogových situací
dočasně zpřísnit regulaci vjezdu do nízkoemisní
zóny, která omezuje vjezd vozidel s vysokými
emisemi do předem stanovené části města.
K vyhlašování zpřísněných podmínek nízkoemisní zóny dochází v případě, že byl překračován
denní limit pro polétavý prach (PM10) po více
než 15 dní v kalendářním roce, další možnost
vyhlášení regulace je, pokud je limit překročen
po 3 dny jdoucí v řadě. Pokud je vyčerpána
„smogová kvóta“ 35 dní s překročeným denním
limitem, mohou být omezení vjezdu na základě
emisních standardů rozšířena na celé město,
a to až do konce kalendářního roku.

5.4.3 Řím - systém sudá - lichá

Město v době smogových situací omezuje do
vybrané oblasti vjezd automobilů podle poznávacích značek (sudá/lichá).

Region v době smogových situací dočasně
vyhlašuje nízkoemisní zónu omezující vjezd
vozidel s vysokými emisemi.
Informace o vyhodnocení efektu těchto
opatření se nepodařilo dohledat, byla
odeslána žádost o poskytnutí informací, zda
byl vyhodnocen dopad regulace a případně
s jakým výsledkem.

5.5 Německo
5.5.1 Stuttgart – doporučení
k dobrovolné změně chování  
v kombinaci se zvýhodněnou MHD

Od poloviny října 2016 byl zaveden systém
smogového varování, pro který se používá
termínu „Feinstaubalarm“, což by se dalo volně
přeložit jako „Poplach kvůli jemnému prachu“.
Poplach je vyhlašován, jakmile německá
meteorologická služba (DWD) předpovídá
zhoršenou rozptylovou situaci pro nejméně
dva za sebou následující dny.
Město zvolilo kombinaci výzvy k dobrovolnému
omezení jízd automobilem, k využívání systému
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městské hromadné dopravu a k omezení
používání kamen nebo krbů v případě, kdy
obyvatelé mají k dispozici jiný zdroj tepla.
Město v době smogových situací posiluje
služby městské hromadné dopravy. Dopravní
podnik nabízí předplatitelům bezplatně 1 měsíc
předplatného navíc a ostatním cestujícím je
k dispozici jízdenka nazvaná „Fainstaubalaram
Plus“. Ta znamená, že dospělí během vyhlášené
smogové situace platí poloviční jízdné u jednorázových jízdenek.
Dále byli obyvatelé města a okolí vyzývání
k využívání k tzv. carpoolingu, tedy pokud
musí cestovat automobilem, aby sdíleli jízdu
se svými sousedy nebo přáteli. Obyvatelé jsou
také vyzýváni, aby preferovali cestu na kole,
elektrokole nebo elektromobilu, které mají na
době smogového poplachu navíc na městských
parkovištích parkování zdarma. Město dále
doporučuje použití flexibilní pracovní doby,
což by mělo omezit dojíždění do práce v době
dopravních špiček.
V zimní sezóně 2017 až 2018 byla uplatněna
výzva k dobrovolné změně chování
v kombinaci se závazným opatřením v podobě
dočasné nízkoemisní zóny, tedy s omezením
vjezdu motorových vozidel poháněných
dieselovými motory, které nesplňují emisní
standard Euro 6.

5.6 Norsko
5.6.1 Bergen - systém sudá-lichá

Město v době smogových situací omezuje
do vybrané oblasti vjezd automobilů podle
poznávacích značek (sudá/lichá).
Toto opaření bylo zavedeno například v lednu
2016 a následně byla zpracována zpráva, která
hodnotila jeho dopad. Podle dostupných
informací došlo během zavedení opatření
k poklesu hladiny znečištění a naopak ke zvýšení
po jejich ukončení. Opatření vedla ke snížení
provozu v regulované oblasti o necelých 15%.
Město také zkouší využití speciálních postřiků,
které jsou schopny na povrchu vybraných
komunikací dočasně vázat prach a omezovat
tak sekundární prašnost (resuspenzi). Během
smogové periody omezuje používání spalování
pevných paliv v krbech či lokálních topeništích
v případech, kdy je k dispozici jiný zdroj tepla
(např. rekreační používání krbů apod.).
Informace o vyhodnocení efektu těchto
doplňkových opatření se nepodařilo dohledat.

5.6.2 Oslo – systém sudá-lichá, omezení
vjezdu vozidel s dieselovým pohonem
Během smogových epizod s vysokou mírou
znečištění ovzduší město kombinuje zákaz
vjezdu vozidel s dieselovými motory (Euro
5 a nižší) na vybrané komunikace a systém
omezení vjezdu vozidel na základě jejich
poznávací značky (sudá – lichá). Kromě toho
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má město zavedeno také zpoplatnění vjezdu
(mýtné), které se týká jak samotného Osla,
tak předměstí Bærum. Výše poplatku se
výrazně liší pro vozidla do 3,5 tuny nad tuto
hranici. Odlišná je také sazba pro Oslo a pro
Baerum. Mýtné se platí ve všední dny mezi
6. hodinou ranní a 18. hodinou. Do budoucna
Oslo oznámilo plán na zřízení trvalé nízkoemisní
zóny, která by permanentně omezovala vjezd
vozidel horších emisních tříd.
Opatření v době smogových period se týkají
dočasného zákazu vjezdu vozidel s dieselovými motory (osobní, dodávkové, nákladní
i autobusy), které nesplňují emisní standard
Euro 6. Dále osobních vozidel, jejichž značky
končí lichou číslicí v sudé dny a vozidel se
značkami končící sudou číslicí v liché dny.
Město má navíc pravomoc uzavřít během
smogové situace městská parkovací zařízení
v červené parkovací zóně města.
Z omezení vjezdu vozidel s dieselovými motory
existuje řada výjimek, např. pro vozidla převážející hendikepované osoby s platným
speciálním parkovacím povolením, pro havarijní
vozidla a vozidla veřejných služeb, pro vozidla
záchranné služby, pro spojení na/z letiště nebo
na/z trajektu.
Ze systému sudá-lichá mají výjimku elektromobily a vozidla poháněná vodíkem a dále podobné
kategorie dopravních prostředků, které mají
výjimku i ze zákazu vjezdu pro diesely horších
emisních tříd. Tady například vozidla převáže-

jící hendikepované osoby s platným speciálním
parkovacím povolením, vozidla poskytující
veřejné služby, záchranné služby atd.

5.7 Řecko
5.7.1 Atény - systém sudá - lichá

Město omezuje do vybrané oblasti vjezd
automobilů podle poznávacích značek (sudá/
lichá). Informace o detailech systému v době
smogových epizod a vyhodnocení jeho dopadu
byly vyžádány.

5.8 Španělsko
5.8.1 Barcelona - omezení maximální
povolené rychlosti na vybraných
komunikacích

Metropolitní oblast Barcelona ve španělském
Katalánsku byla vzhledem k velkému počtu
překročení limitních hodnot imisí znečišťujících
látek (NO2 a PM10) vyhlášena oblastí zvláštní
ochrany. Katalánská vláda v rámci akčního plánu
proto pro zlepšení kvality ovzduší definovala
73 opatření. Jelikož je automobilová doprava
v této oblasti největším zdrojem emisí znečišťujících látek, bylo rozhodnuto snížit maximální
povolenou rychlost na 80 km/hodinu pro úsek
dálnice do Barcelony délky 80,7 km.
V metropolitní oblasti Barcelony žije asi
1,35 milionu lidí v blízkosti dálnice, kteří přímo
těží z omezení maximální povolené rychlosti na
( 24 )

80 km/hod. Potenciálně může tímto nařízením
být pozitivně ovlivněn život minimálně
3,29 milionů obyvatel regionu.
Míra dodržování tohoto opatření byla poměrně
vysoká i vzhledem k tomu, že na řadě úseků
je rychlost projíždějících vozidel kontrolována radary a řidiči jsou za vyšší rychlost citelně
pokutováni.
Změna rychlosti pohybu vozidel má výhodu
nejen ve snížení emisí znečišťujících látek, ale
také ve snížení výskytu dopravní zácpy, snížení
intenzit hluku a snížení dopravní nehodovosti.
Nástrojem pro hodnocení životního prostředí
byl modelovací systém WRF-ARW/HERMES/
CMAQ. Simulace byla prováděna po celý rok
2008, kdy byl zaveden rychlostní limit
80 km/hod a byla porovnána se stavem
dopravy v roce 2007.
Výsledky pak ukázaly průměrné 4,5 % snížení
emisí oxidů dusíku a průměrné 3,8 % snížení
emisí PM10 v celé dopravní oblasti. Tyto výsledky
pak znamenají 11 % průměrné snížení emisí oxidů
dusíku a PM10 na dotčených silnicích, které je
způsobeno jak samotným snížením rychlosti
provozu vozidel, tak i v důsledku snížení výskytu
dopravních zácp.
Z hlediska kvality ovzduší bylo v oblastech
v blízkosti regulovaných silnic pozorováno
snížení imisních hodnot NO2 mezi 4,3 a 7,5 %
a u PM10 snížení o 2,0 až 3,1 %. V případě

24hodinových průměrných koncentrací šlo
o maximální snížení 8 až 10 %.
Na dotčených komunikacích v celkové délce
80,7 km došlo ke snížení průměrné rychlosti
z 92 km/h v roce 2007 na 78 km/h v roce 2008.
A ke snížení hluku zhruba o 2 až 3 dB.
Roční úspory ve spotřebě paliva byly vyčísleny
na zhruba 25,5 milionu litrů benzínu a motorové
nafty. Snížení emisí skleníkových plynů představovalo 64 tisíc tun CO2/rok, což představovalo
asi 3,8% snížení v celém dopravním sektoru
a 10,4 % u dotčených komunikací. Ekonomické
úspory vyplývající jen ze snížené spotřeby paliva
byly vyčísleny na 30 milionů euro ročně.
Při srovnání mezi lety 2008 a 2007 došlo na
dotčených úsecích komunikací k podstatnému
snížení počtu dopravních nehod i úmrtnosti –
bylo tak zaznamenáno snížení počtu dopravních
nehod o 23,6 %, snížení počtu usmrcených
o 36,3 % a dalších zranění o 19,5 %.

5.8.2 Madrid  -  systém sudá - lichá

Město v době smogových situací omezuje do
vybrané oblasti vjezd automobilů podle poznávacích značek (sudá/lichá). V prosinci 2016
město nově zavedlo omezení osobní automobilové dopravy na ulici Grand Via.
Informace o vyhodnocení efektu těchto systému
sudá-lichá se nepodařilo dohledat. Byla
odeslána žádost o poskytnutí informací, zda byl
vyhodnocen dopad regulace a případně s jakým

výsledkem. V případě Grand Via se dopad
tohoto opatření vyhodnocuje.

5.9 Mimoevropské zkušenosti

Zkušenosti s regulatorními opatřeními v době
smogových období mají však také města mimo
Evropskou unii, například v USA, některých
zemích Jižní Ameriky, v Indii nebo v Číně.
Asi neznámějším je příklad regulace dopravy
a dalších zdrojů znečištění v čínském hlavním
městě Pekingu a v jeho okolí v době konání
letních olympijských her v roce 2008. Dopad
těchto opatření včetně zavedení systému
sudá-lichá byl nejen vidět během konání her,
ale následně byl také analyzován, zdokumentován a publikován v odborné literatuře.
Dalším příkladem krátkodobé systematické
regulace zdrojů znečištění včetně dopravy
bylo čínské město Kanton a jeho okolí v roce
2010 v době pořádání Asijských her. Omezení
dopravy zahrnovala několik opatření včetně
systému Zelených karet a systému sudálichá. Následně dopad těchto opatření také
analyzován, zdokumentován a publikován
v odborné literatuře.
Zdokumentován byl také dopad zavedení
systému sudá-lichá v indickém hlavním městě
Dillí, který byl zaveden po dobu zhruba dvou
týdnů v lednu 2016 a byl spojen také s mimořádnými školními prázdninami a s posílením služeb
systému městské hromadné dopravy.
( 25 )
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