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Mobilní zdroje představují celosvětově významný zdroj znečišťování ovzduší, zvláště v městském
prostředí mohou být zdrojem dominantním. Zatímco koncentrace některých škodlivin se daří v
rozvinutých státech snižovat, jedná se zejména o SO2 a PM10, koncentrace oxidů dusíku a
těkaných organických látek (VOC) zůstávají v oblastech s hustou automobilovou dopravou na
stejné výši, či mají dokonce mírně rostoucí trend.
Podle studií Světové zdravotnické organizace způsobuje znečištění ovzduší každý rok předčasnou
smrt asi 370.000 Evropanů a 9.000 obyvatel ČR. Dlouhodobá expozice vysokým koncentracím výfukových plynů dieselových motorů vede k nárůstu výskytu rakoviny o 40%. V letech 1990-2004
bylo 43% Evropanů žijících ve městech vystaveno množství prachu, které přesáhlo platné limity;
nejhoršími oblastmi jsou Benelux, Česká republika, Polsko, Maďarsko, jižní Španělsko a severní
Itálie. Znečištění ovzduší jemným prachem zkracuje život Evropanům v průměru o více než 8 měsíců a Čechům o více než 10 měsíců (WHO).
1. Podíly jednotlivých druhů dopravy na znečišťování ovzduší
Nejvýznamnější negativní vlivy jsou připisovány silniční dopravě, to je dáno jednak absolutním
objemem (množstvím spotřebovaného paliva) a rovněž skutečností, že silniční doprava je
koncentrována do oblastí s největší hustotou osídlení. Z hlediska ohrožování atmosféry má stále
vzrůstají význam doprava letecká, jejíž přepravní kapacity každoročně dynamicky rostou, vliv lodní
a železniční dopravy se spalovacími motory je řádově menší.
Objem vypuštěných emisí motorové jednotky je dán zejména množstvím a druhem spotřebovaného
paliva (např. emise PM10 jsou vznětových motorů řádově vyšší než u zážehových), dále typem
motoru, technickým stavem, stylem jízdy a u pozemní dopravy též stavem dopravní infrastruktury.
V roce 2006 bylo v České republice spotřebováno dopravou cca 3,5 mil. tun nafty, 2 mil. tun
motorového benzínu, 0,3 mil. tun leteckých paliv a 0,07 mil. tun LPG. Jednotlivé druhy dopravy se
na celkové spotřebě energií podílely následovně: železniční – 12.500 TJ, silniční – 30.300 TJ, vodní
– 169 TJ a letecká – 17.500 TJ (1).
Pokud porovnáme efektivitu jednotlivých druhů nákladní dopravy (tkm/TJ), s velkým předstihem
vede železniční elektrická s poměrně malým náskokem před dopravou vodní, naopak silniční a
železniční motorová mají efektivitu cca 6x nižší než železniční elektrická trakce. V osobní dopravě
(osbkm/TJ) vede metro, následované tramvajovou a trolejbusovou dopravou, s malým odstupem
následuje železniční doprava, naopak IAD spolu s autobusovou dopravou zaostávají za elektrickou
železniční dopravou cca 4,5x. Nejméně efektivním způsobem osobní dopravy (ovšem s malým
odstupem za IAD) je letecká doprava.
Na celkových emisích pevných látek (TZL, PM10) ve výši 6,3 tis. tun měla v roce 2006 nejvyšší
podíl silniční nákladní doprava – 3,5 tis. tun, silniční veřejná doprava – 1,6 tis. tun. a IAD – 948
tun. Na celkových emisích NOx (96.8 tis. tun) byl podíl silniční nákladní dopravy - 52,9 tis. tun,
IAD – 19,8 tis. tun, silniční veřejné – 16,9 tis. tun a letecké 4,1 tis. tun. Rovněž na emisích VOC má
největší podíl silniční nákladní doprava – 22,5 tis. tun, následuje IAD – 16,4 tis. tun a silniční
veřejná – 3,2 tis. tun. V emisích CO2 měla dominantní postavení naopak IAD – 9,8 tis. tun,
následuje silniční nákladní – 5,4 tis. tun, silniční veřejná – 2 tis. tun a letecká – 1,1 tis. tun (1).

2. Přehled škodlivin a jejich vlivů na zdraví
Zdrojem dopravních emisí jsou především výfukové plyny spalovacích motorů. Složení plynů je
závislé na typu a seřízení motoru, přídatných zařízeních (katalyzátor) a na použitém palivu. Jako
palivo do silničních vozidel se nejčastěji používají různé typy benzínů a naft, méně často LPG a
zemní plyn. Použití vodíku jako paliva s nulovou produkcí škodlivin je zatím v začátcích. Výfukové
plyny obsahují vedle vody a CO2 také NOx, CO, polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH),
aldehydy, ketony, fenoly a jiné organické látky (označované souborně jako těkavé organické
sloučeniny - VOC), dále saze, dehet (uváděné nejčastěji jako PM10 či TZL) a platinové kovy (Pt,
Rh, Pd), které pocházejí z katalyzátorů. Význam emisí SO2 a Pb vzhledem k modernizaci vozového
parku a používání nízkosirných a bezolovnatých paliv postupně klesá. Prachové částice nejsou
pouze součástí výfukových plynů, jsou produkovány při obrušování pneumatik a brzdových
destiček a opotřebováváním dalších součástí vozidel. Nezanedbatelné množství prachových části a
na ně vázaných škodlivin se uvolňuje při obrušování vozovky a při korozi zařízení komunikací.
PM10
Jedná se směs pevných částic a na ně adsorbovaných látek. Hlouběji do dýchacích cest proniká
frakce PM10 (torakální frakce), částice PM2,5 (respirabilní frakce) pronikají až do plicních sklípků,
největší schopnost depozice v plicích mají částice o velikosti 1-2 μm, při zmenšování velikosti
částic schopnost usazování klesá, částice pod 0,001 μm jsou už bezezbytku vydechovány.
Škodlivost je závislá především na velikosti, tvaru a chemickém složení částic, nebezpečnost
prachových částic spočívá mj. ve schopnosti vázat další škodlivé látky na svém povrchu a tak je
transportovat do organismu.
Prachové částice obecně dráždí sliznice dýchacích cest, zvyšují produkci hlenu, snižují samočisticí
schopnosti organismu a tím pádem zvyšují riziko vzniku infekce. Krátkodobá zvýšení koncentrací
PM10 mohou vést k prohloubení potíží astmatiků. Dlouhodobé expozice způsobují zhoršení
plicních funkcí, zvýšení výskytu příznaků chronických bronchitid. Obecně se snižuje předpokládané
délka dožití (převážně v důsledku úmrtnosti na srdečně-cévní a plicní onemocnění). Při
krátkodobých výrazných zvýšeních koncentrace PM10 o 10 μg/m³ byl pozorován vzestup denní
mortality, morbidity, bronchitidy, snížení plicních funkcí Jsou prokázány nepříznivé účinky na
kardiovaskulární systém, roste spotřeba léků pro rozšíření průdušek a zvyšuje se počet hospitalizací
ve zdravotnických zařízeních.(WHO 2000). Rizikovou skupinou jsou především děti, starší osoby a
osoby s chronickým onemocněním dýchacího a oběhového ústrojí a těhotné ženy.
Většina informací o negativním působení polétavého prachu se vztahuje k frakci PM10, avšak četné
studie dokazují že vazba negativních účinků na lidské zdraví je těsnější pro částice PM2,5.
Předpokládá se, že na tyto nejmenší částice jsou vázány komplexní směsi organických a
anorganických látek obsahující i karcinogenní polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU). Bylo
prokázáno, že dlouhodobá expozice vysokým hodnotám PM2,5 má významný vliv zvýšení
úmrtnosti, počet nádorových onemocnění a kardiovaskulárních onemocnění, jako jsou ateroskleróza
a hypertenze.
CO
Vzniká spalováním uhlíku za nedostatečného přístupu vzduchu nebo za vysokých teplot. Emise CO
u zážehových i vznětových motorů plynulou a rychlejší jízdou klesají, naopak prudce stoupají v
prostoru rušných křižovatek.
Oxid uhelnatý je jedovatý, protože se při vdechování váže na krevní barvivo hemoglobin snáze a
pevněji než kyslík (vzniklý komplex se nazývá karboxyhemoglobin) a zabraňuje tak přenosu
kyslíku v organismu. Afinita CO k hemoglobinu je 200 - 300krát vyšší než hemoglobinu ke kyslíku.

Praktické důsledky emisí CO jsou poměrně nízké, jelikož při běžně dosahovaných koncentracích
přímé riziko nehrozí. Nebezpečí může hrozit pouze při delším pobytu v uzavřených prostorech,
např. v podzemních garážích, rizikovou skupinou může být proto personál těchto zařízení.
PAU
Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), též PAH - Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, vznikají
při nedokonalém spalování organických materiálů, nejznámějším členem je benzo(a)pyren. Byla
prokázána řada nepříznivých účinků PAU na živé organismy (z pokusů na zvířatech):
imunotoxicita, genotoxicita, karcinogenita, reproduktivní toxicita. PAU se do organismu dostávají
dýchacím ústrojím vázané na povrch prachových částic. PAU jsou registrovány jako jako
pravděpodobný lidský karcinogen. Ukazuje se, že vliv expozice PAU v ovzduší na reprodukční
funkce žen i mužů a nemocnost dětí může představovat pro populaci významnější riziko než
předpokládané zvýšení počtu nádorových onemocnění. Současně je nutné si uvědomit, že chemické
složení látek vázaných na respirabilní prachové částice se mění se zdroji znečištění. V nedávno
ukončených EU projektech bylo zjištěno, že při stejných koncentracích PM10 v Praze a Athénách
(projekt EXPOLIS) jsou koncentrace PAU v Praze asi 3krát vyšší. Podobně při hodnocení
genotoxicity PM10 v Praze a Sofii (projekt EXPAH) byla vyšší genotoxicita (indukce DNA aduktů)
pozorována v Praze.
VOC (benzen)
Benzen je běžnou součástí automobilových benzínů, do ovzduší se dostává jednak při manipulaci s
pohonnými hmotami, jednak výfukovými plyny vozidel při nedokonalém spalování. Koncentrace
benzenu v ovzduší se využívají jako indikátor znečištění ovzduší výfukovými plyny, jelikož jeho
koncentrace dobře korelují s dalšími škodlivinami z dopravy (CO, VOC, NOx). Kromě benzenu se
běžněji stanovují koncentrace toluenu, etylbenzenu a xylenů, tzv. BTEX. Mezi další důležité VOC,
pro které jsou stanoveny referenční koncentrace, patří: styren, suma trimetylbenzenů a chlorované
alifatické i aromatické uhlovodíky (trichlormetan, tetrachlormetan, trichloreten, tetrachloreten,
chlorbenzen, suma dichlorbenzenů).
Byly spolehlivě prokázány karcinogenní účinky benzenu, dále je zodpovědný za poruchy
krvetvorby, imunitního a nervového systému. Aktuální imisní limit (5 μg/m3 - aritmetický průměr
za kalendářní rok) nelze považovat za bezpečný práh, ale pouze za práh přijatelného rizika.
Spektrum působení dalších zástupců VOC je pestré, pro většinu z nich se předpokládají
karcinogenní a genotoxické účinky.
NOx
Oxidy dusíku jsou produkovány při hoření za vysokých teplot či tlaků, kdy dochází k oxidaci
vzdušného dusíku. Zdroji znečištění bývá emitován NO, který se však rychle mění v NO2. Vysoké
koncentrace NOx v ovzduší korelují s intenzitou silniční dopravy. Zatímco emise NOx vznikající
při spalování fosilních paliv lze použitím vhodných technologií regulovat, emise automobilové
dopravy se snižovat nedaří.
Zvýšené koncentrace NOx dráždí sliznice dýchacího ústrojí, při dlouhodobé expozici zvýšeným
hodnotám NOx v ovzduší dochází k ovlivnění dýchacích funkcí a snížení odolnosti, k onemocnění
dýchacích cest a plic a ke zvýšenému riziku astmatických záchvatů (WHO 2000).
O3
Ozon je součástí fotochemického smogu. Vzniká v místech vysokých emisí NOx a VOC působením
slunečního záření. Negativní působení ozonu na lidské zdraví při krátkodobých expozicích
vysokými hodnotami je dokázáno mnoha studiemi, dlouhodobé působení je méně zkoumáno, z
důvodu komplexního působení plynných imisí a PM na člověka. Předpokládá se, že působení ozonu

na lidské zdraví je komplexní a jeho projevem je zvýšená mortalita a hospitalizace během
smogových událostí.
3. Vliv emisí z dopravy na ekosystémy
Znečištění ovzduší způsobuje každoročně ohromné škody na vegetaci. Nejvážněji jsou ohroženy
lesní porosty v horských polohách, které jsou v dosahu velkých zdrojů průmyslového znečištění. Ve
Střední Evropě způsobovaly největší obtíže oxidy síry (SOx), jejichž zdrojem byly především
tepelné elektrárny splaující hnědé uhlí s vysokým obsahem síry. Díky postupnému odsiřování
tepelných elektráren klesaly významně emise SOx a tím pádem se zmírnily vlivy na horské lesní
ekosystémy. Poklesy emisí síry ovšem v současnosti kompenzují oxidy dusíku (NOx), které jsou
produkovány hlavně automobilovými motory a dále vznikají při různých technologických
procesech (především spalování fosilních paliv). Mezi další polutanty ovlivňující negativně růst
rostlin patří přízemní ozon (O3).
NOx
Negativní vlivy NOx na rostliny jsou závislé na koncentraci látky v ovzduší. Nižší koncentrace
působí na růst rostlin obecně pozitivně, při vyšších koncentracích se začnou projevovat toxické
účinky, které jsou pravděpodobně způsobeny nahromaděním dusitanů působících jako metabolický
jed. Toxické účinky se u rostlin zřejmě začínají projevovat ve chvíli, kdy koncentrace NOx
přesáhne množství využitelné pro výživu rostliny. Jelikož potřeby jednotlivých druhů rostlin jsou
značně rozdílné, také negativní účinky se mohou projevovat různě. Nejvíce ohroženy jsou rostliny a
rostlinná společenstva s nízkými nároky na výživu dusíkem (horské jehličnaté lesy, vrchoviště),
naopak společenstva přirozeně zásobovaná dusíkem (lužní lesy), jsou k zvýšeným koncentracím
NOx poměrně tolerantní. Riziko poškození vegetace emisemi NOx je největší ve městech, kde jsou
koncentrace nejvyšší, ve volné krajině koncentrace NOx většinou nedosahují hodnot, které by
mohly způsobit přímé poškození. Dalším negativním vlivem NOx je postupná přeměna rostlinných
společenstev. Oxidy dusíku jsou z ovzduší vymývány deštěm a dostávají se do půdy. Tím pádem je
umožněna expanze druhů s vyššími nároky na zásobení dusíkem. Nebezpečí hrozí především
suchomilným společenstvům. Příkladem ovlivnění společenstev může být například expanze jasanu
(Fraxinus excelsior) v teplomilných lesích a trávy ovsíku vyvýšeného (Arrhenatherum elatius) v
suchých trávnících.
SO2
Oxid siřičitý je z ovzduší vymýván srážkami, spolu s mraky mohou být oxidy síry transportovány
na vzdálenost stovek kilometrů. Po dopadu kyselých srážek (PH<4) na zem dochází k odplavování
bazických iontů (vápník, sodík, draslík, hořčík) z půdy, po odplavení značné části bazických iontů
dochází k prudké změně půdní reakce a k celkové degradaci půdního ekosystému (symbiotické
houby, půdní organismy). Nejméně odolné jsou horské půdy, které mají malou mocnost a přirozeně
nízké množství bazických kationtů. To je spolu s drsným klimatem a vysokým přísunem kyselin
důvod, proč se devastující vliv kyselých dešťů objevuje zejména v horských oblastech.
Vegetace trpí nedostatkem základních živin a stopových prvků, navíc při okyselení půdy dochází k
mobilizaci toxického hliníku, dochází k celkovému oslabení rosliny, která je pak mnohem
náchylnější k napadení přirozenými nepřáteli (vztah lýkožrout smrkový – smrk). Kromě nepřímého
působení může docházet rovněž ke vstupu SO2 do rostliny skrz listy, díky velkému povrchu listů
jsou ohrožené zejména jehličnaté dřeviny V zimním období působí nepříznivě námrazy, ve kterých
dochází ke koncentraci SO2.
O3
Ozon poškozuje buněčné membrány a reaguje s četnými skupinami bílkovin a enzymů. Toxické

účinky oxidantů (do nichž jsou zahrnovány oxidy dusíku, oxid siřičitý i ozon) jsou pravděpodobně
zprostředkovány tvorbou volných radikálů, jako jsou superoxidový aniont O2-, volný
hydroxyradikál OH- či peroxid vodíku (H2O2).
4. Vliv emisí z dopravy na atmosféru
Vliv lidských aktivit na globální klima je obecně uznáván, největším nebezpečím je v současnosti
zřejmě hrozba globálního oteplování, způsobená zvýšenými emisemi skleníkových plynů, zejména
metanu a CO2. Automobilová doprava je v rozvinutých zemích třetím největším producentem oxidu
uhličitého po průmyslové výrobě a vytápění domácností. Automobilová doprava je v posledních
třiceti letech nejrychleji rostoucím zdrojem emisí oxidu uhličitého.
Nákladní automobily mají na produkci oxidu uhličitého podíl 25%. Dieselové motory jsou obecně
účinnější, mají nižší spotřebu a produkují tak méně oxidu uhličitého na jeden ujetý
kilometr. V posledních letech dochází vzhledem k vývoji v automobilovém průmyslu k poklesu
celkových emisí výfukových plynů, ale na druhou stranu nedochází k výraznému snižování
spotřeby pohonných hmot v porovnání s automobily vyrobenými před deseti lety.
5. Opatření snižující negativní vlivy emisí
Emisní limity jsou řešeny předpisy EHK č. 49, 83aj., ekvivalentní evropské směrnice bývají
souhrnně nazývány EURO. Limity EURO jsou postupně zpřísňovány a omezují prodej nových
vozidel nesplňujících emisní limity, stávající normou je EURO 4, kterou by v roce 2008 nahrazuje
EURO 5. Emisní limity výfukových plynů jsou v aktuální verzi EURO stanoveny pouze pro CO,
NOx, PM10 a HC (celková suma uhlovodíků). Kromě emisních limitů stanovují směrnice EURO
také tzv. emisní faktory, které určují průměrné emise širšího spektra škodlivin jednotlivých druhů
vozidel, při různých provozních podmínkách. Emisní faktory se používají pro odhadování
celkových emisí dopravy, pro plánování a hodnocení vlivů komunikací a rozličných zařízení na
kvalitu ovzduší.
Celkový objem spotřebovaných pohonných hmot je třeba snížit nejen zaváděním nových
technologií, ale rovněž motivací lidí ke koupi menších automobilů, které mají obecně nižší spotřebu
pohonných hmot. Evropská unie plánuje zavedení norem pro automobily s maximální produkcí 120
gramů oxidu uhličitého na kilometr do roku 2005, což představuje snížení asi o třetinu oproti
současnému stavu. Snížit spotřebu je třeba i u nákladních automobilů, protože se na produkci oxidu
uhličitého podílejí 37% a jejich podíl se bude nadále zvyšovat.
Dalšího snížení emisí z dopravy je možné dosáhnout regelací dopravy, tak aby byl dopravní proud
co nejplynulejší a rovněž uvážlivým plánováním nové dopravní infrastruktury.
1/ Ročenka dopravy, Ministerstvo doprava ČR

„Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a
Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.“

