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1 Úvod 

Znečištění ovzduší je jedním z podstatných rizik pro lidské zdraví ve většině 
městských oblastí, včetně Prahy a jejího okolí. Odhady škod způsobených znečištěním 
ovzduší uvádějí 5 % hrubého národního produktu (Světová banka), a více než 400 
tisíc předčasných úmrtí v EU (Evropská komise), z toho nejméně 6-7 tisíc v ČR 
(Státní zdravotní ústav). V aglomeraci Praha jsou dlouhodobě překračovány imisní 
limity pro suspendované částice, oxid dusičitý, benzo[a]pyren (dále jen BaP) 
a přízemní ozon.  

V oblasti Prahy je nejvýznamnějším zdrojem oxidů dusíku, částic a BaP silniční 
doprava a spalovací motory využívané v pojízdných strojích a dalších nesilničních 
aplikacích. Velmi závažnou komplikací je charakter zdroje, na rozdíl od stacionárních 
zdrojů (topeniště, kotle) spalovací motory nemají komín, nýbrž výfukové plyny jsou 
emitovány přímo uprostřed ulic, v bezprostřední blízkosti občanů. Další velmi 
závažnou komplikací je charakter emitovaných částic. Částice jsou převážně uhlíkaté 
a vznikají nedokonalým spalováním paliva a mazacího oleje, v menší míře jsou 
tvořeny popelem (nespalitelnou částí paliva a oleje) a otěrovými částicemi z motoru. 
Typické částice z motorů mají průměr jednotek až desítek nanometrů, tj. zpravidla 
menší než tisícina průměru lidského vlasu, a obsahují mimo jiné rakovinotvorné 
a genotoxické látky. Takto malé částice (částice do 100 nm se označují jako 
nanočástice, ultrajemný prach, ultrajemné částice) mají vysokou pravděpodobnost 
záchytu v plicních sklípcích, mají schopnost pronikat do krevního oběhu, a rovněž 
mají schopnost putovat přes čichový nerv do mozku. Oxid dusnatý (NO) vzniká při 
vysokých teplotách při účinném spalování, v atmosféře se přeměňuje na nahnědlý, 
dráždivý oxid dusičitý (NO2). Ten se působením slunečního záření rozkládá a vzniká 
velmi reaktivní ozón, jinak používaný při bělení papíru nebo čištění vody, který 
poškozuje tkáně. NO a NO2 jsou dohromady sčítány jako NOx. Motorová vozidla jsou 
také zdrojem částic pocházejících z otěrů brzd a pneumatik, a víří (resuspendují) 
dříve usazené částice. 

Za nejvýznamnější riziko lze považovat ultrajemné částice a na ně navázané 
rizikové látky. Prakticky u všech typů motorů platí obecná poučka, že emise částic 
závisí především na kvalitě konstrukce, seřízení, údržby a obsluhy motoru. 
Konstrukce motoru je dána mimo jiné legislativními a dalšími požadavky platnými 
v době jeho výroby; prakticky všechny nově vyrobené naftové motory pro silniční 
vozidla jsou vybaveny oxidačním katalyzátorem a filtrem částic (DPF). Prvotní 
seřízení motoru je v gesci výrobce, a jeho udržování v gesci provozovatele; 
nezanedbatelná část zejména naftových motorů je však uživateli následně upravována 
zejména pro dosažení vyššího výkonu a rychlejšího náběhu výkonu, což je zpravidla 
spojeno s navýšením emisí částic, často i velmi podstatným. Cílem údržby motoru je 
jeho udržování v odpovídajícím stavu; zanedbání údržby může vést k poruchám, 
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přičemž poruchy, které nemají přímý vliv na jízdní vlastnosti vozidla, jsou často 
ignorovány. Zanedbávání údržby může vést mimo jiné k nadměrným emisím částic, 
a je-li vůz vybaven filtrem částic, k jeho selhání. V takových případech relativně často 
dochází k tomu, že místo řešení primárního problému je filtrační schopnost filtru 
odstraněna jeho provrtáním, vytlučením, nebo odstraněním. Služby odstranění DPF, 
simulace DPF (řídící jednotka, která sleduje funkci DPF, cíleně dostává lživý signál 
odpovídající správně fungujícímu DPF), a dokonce zapůjčení DPF pro absolvování 
technické kontroly, jsou volně na internetu. Na trhu jsou rovněž dostupné výrobky, 
prodávané jako DPF, u kterých je však zřejmé, že funkci DPF nemohou plnit. Systém 
pravidelných technických kontrol v ČR, a do různící se míry i v jiných evropských 
zemích, je založen na dnes již zastaralém principu měření kouřivosti, a často není 
schopen vadný či chybějící DPF odhalit. Namátkové ani systematické kontroly emisí 
se prakticky neprovádějí. 

V důsledku těchto skutečností jsou na silnicích provozována vozidla 
s nadměrnými emisemi částic v důsledku (ať již samovolně či cíleně dosaženého) 
nevyhovujícího technického stavu. Na základě celosvětových zkušeností lze očekávat, 
že taková vozidla neúměrně přispívají k celkovým emisím: relativně malý počet 
vozidel s vysokými emisemi představuje podstatnou část celkových emisí vozového 
parku. Informace o tom, jaká část provozovaných vozidel má nadměrné emise, a jaký 
mají vozidla s nadměrnými emisemi podíl na celkových emisích, chybí. Dle 
zahraničních studií se jedná o jednotky procent až řádově deset procent vozidel, tyto 
studie však byly prováděny v relativně vyspělých zemích s relativně nízkým výskytem 
systematického obcházení emisní legislativy. Lze očekávat, že situace v ČR bude 
horší, ale není zřejmé, o kolik, protože odhady zmiňované v médiích se různí, 
a objektivní data nejsou k dispozici. Takové informace jsou však potřebné pro 
politická rozhodnutí týkající se kvality ovzduší a provozu motorových vozidel. 
V diskuzi odborné skupiny, připravující regulační řád pro smogové situace, například 
byl vysloven názor, že plánované omezení provozu velkého počtu vozidel by bylo 
možné nahradit systematickým omezováním provozu podstatně menšího počtu 
vozidel s vysokými emisemi, čímž by bylo dosaženo obdobného přínosu, avšak 
s nižším celkovým omezením pro občany.  
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2 Cíl a předmět studie 

Cílem studie bylo zjistit, jaké procentuální množství automobilů provozovaných 
v Praze vykazuje nadměrné emise částic, a u vozidel vybavených z výroby DPF 
procentuální množství vozidel vykazujících emise částic neslučitelné se správnou 
funkcí DPF. 

Předmětem veřejné zakázky je pilotní projekt spočívající v provedení dopravního 
průzkumu a měření množství ultrajemných prachových částic, analýze zjištěných 
údajů a následném vyhodnocení technického stavu vozového parku na území 
hlavního města Prahy. Výstupem průzkumu je souhrnná zpráva o procentuálním 
množství automobilů, které se pohybují na komunikacích v Praze a produkují 
nadměrné množství prachových částic v souvislosti se špatným technickým stavem 
vozidla. Zpráva stanoví, jaký je podíl automobilů, které mají od výroby instalovaný 
filtr pevných částic, ale z nějakého důvodu není funkční, je poškozen či byl zcela 
odstraněn. Součástí závěrečné zprávy je shrnutí celkového přínosu měření, diskuse 
výsledků především s ohledem na jeho přesnost a výpovědní hodnotu, a na základě 
zjištěných poznatků i doporučení, jaká opatření by bylo vhodné přijmout. 
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3 Metodika 

3.1  Aparatura pro měření emisí 

V zahraničí je pro zjišťování vozidel s nadměrnými emisemi používáno tzv. 
vzdálené snímání (remote sensing), kdy vozidla projíždějí úsekem komunikace, kde je 
instalován spektrometr pracující s infračerveným, případně též s ultrafialovým, 
zářením, pro bezkontaktní analýzu složení vzduchu bezprostředně za projíždějícím 
vozidlem. Souběžně je měřena rychlost a zrychlení vozidla a vyčítány registrační 
značky vozidel. Tato metoda je prakticky nepoužitelná pro měření ultrajemných 
částic, protože světelné záření pohlcují nebo rozptylují v měřitelné míře jen částice, 
které jsou svým průměrem alespoň srovnatelné s vlnovou délkou světla, nebo větší; 
proto ultrajemné částice jsou okem prakticky neviditelné. Pro měření ultrajemných 
částic byly použity vzorkovací metody, kdy například vozidlo projížděla po zkušební 
trati, nebo speciálním tubusem, ze kterého byl odebírán v blízkosti výfukového 
potrubí projíždějícího vozu vzorek. 

V této studii byla použita ve světě dosud ojedinělá metoda vzorkování vzduchu 
v malé vzdálenosti nad vozovkou na jejím okraji. Tento vzorek byl přiveden do měřicí 
aparatury a analyzován citlivými přístroji s rychlou odezvou. Pro tuto studii byly 
vybrány dva přístroje s rychlou (10 Hz) odezvou – klasifikátor částic dle velikosti na 
bázi mobility v elektrickém poli (Engine Exhaust Particle Sizer, TSI), který měří 
početní koncentrace částic v celkem 32 velikostních kategoriích v rozsahu 5-560 nm, 
a fotoakustický přístroj (MicroSoot Sensor, AVL), který detekuje zvukové vlny vzniklé 
pohlcením laserového paprsku částicemi, a to převážně částicemi elementárního 
uhlíku (tzv. černé saze). Tyto přístroje byly doplněny infračerveným spektrometrem 
s Fourierovou transformací (FTIR, IMatrix-MGX, Bruker Optik, Německo), který 
měří absorbční spektra v oblasti 4 000-700 cm-1 (2,5-14 µm) se spektrálním 
rozlišením 0.5 cm-1 a časovým rozlišením 5 Hz. Tato spektra byla následně 
vyhodnocena pro koncentrace CO2. 

Přístroje vzorkovaly ve výšce 1-2 cm nad okrajem vozovky elektricky vodivou 
ohebnou hadicí, která byla napojena na nerezovou trubici, vedoucí k přístrojům, ze 
které byl vzorek rozdělen do jednotlivých přístrojů. Přístroje byly napájeny sestavou 
akumulátorů a měniče. Fotografie sestavy je na obr. 1. Časová odezva přístrojů byla 
ověřena a data synchronizována přiblížením hořící zápalky v bodě odběru vzorku. 

Analyzátor FTIR a vyhodnocení spekter pro CO2 byly ověřeny v laboratořích 
ČVUT v Praze s pomocí kalibračního plynu o nominální koncentraci 1,52 % CO2, ze 
kterého byly připraveny na děličce vzorky o nominálních koncentracích 238, 475, 
950, 1 900, 3 800, 7 600 a 15 200 ppm CO2. Klasifikátor částic EEPS byl kalibrován 
výrobcem v roce 2013 a poté byla jeho kalibrace ověřena v laboratořích Švýcarského 
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federálního metrologického institutu METAS v roce 2016. Fotoakustický analyzátor 
MSS byl kalibrován v roce 2015 výrobcem. Orientační ověření funkce FTIR bylo 
provedeno sledováním pozaďové koncentrace CO2 v ovzduší. Orientační ověření 
přístrojů pro měření částic bylo provedeno porovnáním naměřených hmotnostních 
koncentrací (MSS) s hmotnostními koncentracemi vypočtenými z velikostních 
spekter (EEPS).  

 
Obr. 1: Měřicí aparatura 
 

3.2 Vyhodnocení dat 

Absorbční spektra naměřená FTIR analyzátorem spektra byla vyhodnocena pro 
koncentrace CO2. Z velikostních spekter částic byl vypočten celkový počet částic (PN) 
a orientační hmotnostní koncentrace částic, stanovená na základě experimentálně 
zjištěných a na velikosti částice závislých hustot částic; postup výpočtu je popsán ve 
(Vojtíšek a kol., SAE 2015). Pro zjednodušení bylo předpokládáno, že v důsledku 
průjezdu vozidla bude k odběrnému místu zanesena vlečka zředěných výfukových 
plynů, která je identifikovatelná zřetelným krátkodobým navýšením koncentrací CO2, 
a úměrně emisní hladině vozidla též menším či větším navýšením koncentrací 
ostatních plynných látek a částic, které může, ale v případě nízkých emisí nemusí, být 
detekovatelné. Bylo dále předpokládáno, že emise CO2 odpovídají spotřebě paliva 
daného vozidla, tj. že veškeré palivo bylo přeměněno na CO2, a veškerý příspěvek 
CO2 je důsledkem spalování paliva, a že benzín i nafta obsahují 86 % (hmotnostních) 
uhlíku, tj. spálením 1 kg paliva vznikne 3,15 kg CO2. Dále bylo předpokládáno, že 
všechny složky emisí se šíří společně, tj. k ústí měřicí sondy dorazí zároveň CO2, 
částice i další polutanty. 

FTIR 

EEPS

MicroSoot
Sensor 

Bod odběru vzorku 
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Zcela klíčová je časová prodleva mezi průjezdem vozidla a emisní stopou 
u odběrové sondy. Předpokladem měření byla víceméně konstantní a krátká 
prodleva, aby bylo možné správně přiřadit vozidla i v hustém provozu s odstupem cca 
1 s. To se ukázalo jako klíčové úskalí této metody, viz kapitola 6.2. 

V ideálním případě, při dokonale rychlé a přesné odezvě přístrojů, lze stanovit 
příspěvek projíždějícího vozidla k naměřeným koncentracím jako rozdíl mezi 
okamžitými koncentracemi a průměrnými hodnotami koncentrací před a/nebo po 
průchodu vlečky výfukových plynů. Při reálné odezvě přístrojů je nutno brát v potaz 
časovou odezvu přístroje a šum, tj. kolísání okamžitých naměřených hodnot. 
Příspěvky ke koncentracím jsou zpravidla v takovém případě vyjádřeny jako integrál 
(plocha pod křivkou) rozdílu naměřené a požadované koncentrace po dobu, po kterou 
je naměřená koncentrace vyšší než požadovaná. Kromě splnění dalších podmínek 
(např. rychlost nárůstu koncentrace) byly jako minimální prahové hodnoty, 
požadované pro považování hodnoty za rozlišitelné od pozadí, stanoveny příspěvky ke 
koncentracím (navýšení oproti pozaďovým koncentracím) 20 ppm CO2, 10 tisíc částic 
na cm3, a 5 mikrogramů elementárního uhlíku na m3. Z poměru celkového příspěvku 
koncentrace rizikové látky a koncentrace CO2 lze při výše uvedených předpokladech 
vypočíst emise rizikové látky – v tomto případě částic – na kg paliva. Při známé 
spotřebě paliva je pak možné tyto hodnoty přepočíst na emise na km jízdy. 
U autobusů byla dále pro účel přepočtu na emise na kWh výkonu předpokládána 
měrná spotřeba při nižším středním zatížení motoru 250 g/kWh. 

Protože u moderních vozidel okamžité emise závisí na provozním režimu vozidla 
a na historii provozních režimů vozidla, jsou takto vypočtené hodnoty zatíženy velmi 
výraznou nejistotou, a to i přesto, že pro měření jsou vybírána místa, kde lze 
očekávat, že motory budou zahřáté na provozní teplotu, a že vozidlo bude projíždět 
plynule a bude mírně akcelerovat, díky čemuž motor bude ve středních otáčkách 
a zatížení, mimo oblasti, kde lze očekávat emisní extrémy. 

Pro vznětové motory, kde se koncentrace CO2 ve výfukových plynech pohybuje 
v jednotkách procent (desítky tisíc ppm, při středním zatížení cca 5 % nebo 50 000 
ppm), odpovídá naměřená emisní stopa 20 ppm ředicímu faktoru v řádu jednoho až 
několika tisíc. Prahové koncentrace 10 tis. částic na cm3 odpovídá koncentraci 
v neředěných plynech řádově jednoho až několika milionů částic na cm3, což 
odpovídá přibližně 1-3 x 1012 částic na m3. Při spotřebě automobilu se vznětovým 
motorem 1-2 m3 vzduchu na km odpovídá prahová hodnota 10 tisíc částic na cm3 
emisnímu faktoru řádově 1012 částic na km. Obdobně prahové koncentraci 
elementárního uhlíku 5 ug/m3 odpovídají koncentrace ve výfukových plynech 5-15 
mg/m3, což odpovídá emisnímu faktoru řádově 10 mg/km. 
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Takto vypočtené emisní faktory nejsou přímo porovnatelné s emisními limity 
(např. pro lehká vozidla je Euro 6 limit 6 x 1011 částic na km a 4,5 mg částic na km), 
protože emisní limity jsou vztaženy na přesně definované testovací podmínky, a dále 
proto, že emisní limit pro hmotnost částic uvažuje všechny částice (nikoliv jen 
elementární uhlík, který tvoří desítky procent částic), a emisní limit pro počet částic 
uvažuje jen nevolatilní částice větší než 23 nm, zatímco zde jsou měřeny částice větší 
než 5 nm, včetně volatilních. Lze však usuzovat, že výše uvedené detekční limity při 
příspěvku 20 ppm CO2 (detekční limity pro částice vyjádřené na km jsou přibližně 
nepřímo úměrné špičkové koncentraci CO2, a při vyšším příspěvku CO2 jsou nižší) 
jsou řádově srovnatelné se v současnosti nejpřísnějšími limity (Euro 6 pro lehká 
vozidla, Euro VI pro těžká vozidla), a umožňují tedy detekovat jejich výrazné 
překročení. 

3.3 Ověření metodiky 

Ověření metodiky proběhlo v areálu České zemědělské univerzity, kde po místní 
komunikaci projížděla testovací vozidla, z nichž některá byla vybavena DPF, jiná jím 
vybavena nebyla, jedno vozidlo bylo vybaveno DPF s drobnou netěsností, díky které 
vozidlo dosahovalo vyšších emisí částic než s nezávadným DPF, ale nižších emisí 
částic než bez DPF, a jedno vozidlo vykazovalo závadu, díky které produkovalo při 
akceleraci viditelný kouř. Na obr. 2 jsou ukázány naměřené koncentrace částic a CO2 
během části tohoto měření. Ověření proběhlo za příznivých podmínek – měření byla 
prováděna při vysokém zatížení motoru (akcelerace), při relativně velkém časovém 
rozestupu mezi vozidly, a absenci dalších vozidel. 

 

Obr. 2: Naměřené koncentrace CO2 a PM při průjezdu vozidel s DPF, s DPF se sníženou filtrační 
účinností, bez DPF, a bez DPF s emisní závadou. 
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4 Měřicí lokality 

Pro měření bylo vytipováno a vyhodnoceno 8 lokalit. Hlavními kritérii byly tyto 
požadavky: jednosměrný provoz, pomalý a zároveň plynulý provoz, zatížení motoru – 
stoupání a/nebo akcelerace, dostatečný přístup měřícího vozidla a aparatury. 

Tab. 1: Přehled lokalit vytipovaných pro měření 

 Lokalita Výhody Nevýhody Závěr 

1 nájezd z Jižní spojky na ulici 
5. května ve směru 
z Barrandovského mostu na 
D1 

Stálá plynulá 
doprava 
Velký podíl nákl. 
Dopravy 

Přístup pouze z levé 
strany 

Jediné 
místo pro 
nákladní 
dopravu 

2 nájezd z Jižní spojky 
na přemostění Jižní spojky u 
ulice Ke Garážím u depa MHD 
Kačerov (kamionová doprava 
ve směru Brno) 

Stálá plynulá 
doprava 
Dobrý přístup z 
obou stran 

Rychlejší provoz  Příliš 
rychlá 
doprava  

3 nájezd ze Strakonické ulice na 
Barrandovský most ve směru z 
Chuchle do Krče 

Stálá doprava Časté kolony - Stojící 
doprava 
Omezený přístup z levé 
strany 

 

4 Svatovítská ulice u zastávky 
MHD Vítězné náměstí ve 
směru od Dejvic k Blance 

Stálá pomalá 
doprava 

Omezený prostor z levé 
strany – malý ostrůvek 
mezi vozovkou a tramvají 
Časté zácpy – stojící 
doprava 

 

5 nájezd na Hlávkův most od 
nábř. Kpt. Jaroše ve směru 
k Muzeu 

Stálá pomalá 
doprava 

Horší přístup  
 

Velmi 
dobré 
místo 

6 nájezd z Povltavské ulice na 
ulici V Holešovičkách ve 
směru z centra 

Stálá plynulá 
pomalá doprava 
Dobrý přístup z 
obou stran 

 Nejlepší 
místo 

7 v ulici U Bruských kasáren ve 
směru do Chotkovy ulice 

Stálá pomalá 
doprava 
Dobrý přístup z 
obou stran 

Blízkost Úřadu vlády – 
potíže s 
měřením/kamerovým 
záznamem 

 

8 Autobusové nádraží Praha 
Veleslavín 
Doplňková lokalita nad rámec 
zadání 

Autobusová 
doprava 

  

Byly vybrány lokality 5 (Hlávkův most) a 6 (Povltavská) pro převážně osobní vozy, 
doplněny o lokalitu 8 (Veleslavín) pro autobusy. 
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Obr. 3: Měřicí lokality 

 

 

 

 

 

 

 
Obr 4: Místo 5: nájezd na Hlávkův most od nábř. Kpt. Jaroše ve směru k Muzeu 

Veleslavín – autobusové nádraží 

Hlávkův most 

Povltavská 

+ Stálá pomalá doprava 
- Horší přístup z pravé 
strany 
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Metodika: měřicí aparatura 

 

Obr. 5: Místo 6: nájezd z Povltavské ulice na ulici V Holešovičkách ve směru z centra 

+ Stálá plynulá pomalá doprava 
+ Dobrý přístup z obou stran 

Směr Prosek 
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5 Záznam parametrů vozidla 

Rychlost vozidla, a u některých měření též délka vozidla (sloužící pro určení typu 
vozidla), byly zaznamenávány radarem. Registrační značky vozidla byly vyčítány 
kamerou se softwarem pro vyčítání registračních značek (kamera 1). U některých 
měření byla situace sledována dalšími dvěma kamerami, kamera 2 zabírající dolní 
část vozidla zezadu (aby nebylo možné identifikovat posádku vozidla) pro manuální 
vyčítání registračních značek, a kamera 3 poskytující obecný obraz (s nízkým 
rozlišením, aby nebylo možné identifikovat osoby) měřicího místa pro manuální 
vyhodnocení dopravní situace (kolony, paralelně jedoucí vozidla). Ze záznamu 
z kamery 2 byly následně strojově vyčteny registrační značky. 

Pro ukázku úspěšnosti detekce vozidla je v tabulce 2 vyhodnocena úspěšnost 
vyčtení registrační značky (automatický a manuální výčet) a detekce vozidla 
(kamerou a radarem) pro lokalitu Hlávkův most byla pro časový úsek 15:15:00 – 
15:45:18, dne 18. 10. 2017. 

Tab. 2: Úspěšnost vytěžení registrační značky vozidla a záznamu vozidla 

Zdroj Počet 

vozidel 

Úspěšnost vytěžení RZ (kamera) 

a záznamu rychlosti (radar) 

Kamera 1 – online vyhodnocení 261 61 % 

Kamera 2 – postprocessing 427 100 % 

Kamera 3 – ruční výčet 427 100 % 

Radar – četnost vozidel 289 68 % 

 

Seznam registračních značek byl zaslán Ministerstvu dopravy ČR, od kterého byla 
dne 25. 5. 2018 obdržena část neosobních údajů z registru vozidel, dne 25. 6. 2018 
byla obdržena další data, včetně data první registrace vozidla a údaj o kategorii 
emisní homologace (legislativní dokument, dle kterého homologace proběhla, 
a upřesňující kód kategorie). 
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6 Provedená měření 

Seznam provedených měření je v tabulce 3. Tabulka zahrnuje časové úseky, 
během kterých byla naměřena emisní data, přičemž tyto úseky zahrnují i relativně 
krátké intervaly, pro které emisní data z jednoho nebo více přístrojů nejsou 
z technických důvodů k dispozici (kalibrace nuly, ukládání dat, restart přístroje atd.). 
V tabulce není uvedena rychlost větru, která byla do 2-4 m/s, dle pozorování bylo pro 
měření zásadní dynamické proudění vzduchu nad vozovkou, vyvolané prakticky 
výhradně průjezdy vozidel. 

Tab. 3: Seznam provedených měření 

Datum Místo Poznámka Teplota a rel. vlhkost 

11. 10. 2017 Povltavská  13-14 °C, 85 % 

11. 10. 2017 Povltavská  16-17 °C, 70 % 

12. 10. 2017 Povltavská  10-15 °C, 60-70 % 

12. 10. 2017 Povltavská  17-15 °C, 70-65 % 

13. 10. 2017 Povltavská  16-17 °C, 70-65 % 

18. 10. 2017 Hlávkův most  8-10 °C, 95 % 

18. 10. 2017 Hlávkův most  12-13 °C, 95 % 

19. 10. 2017 Hlávkův most  10-15-12 °C, 95-85 % 

20. 10. 2017 Hlávkův most  10-14 °C, 95-85 % 

25. 10. 2017 Povltavská  13-15 °C, 85-75 % 

Měření provedená nad rámec projektu 

17. 10. 2017 Veleslavín Autobusy  

27. 10. 2017 Veleslavín Autobusy  

23. 11. 2017 Veleslavín Autobusy  

28. 11. 2018 Mladé Buky Akce MŽP a MDČR  

 

6.1 Skladba vozového parku 

Registrační značky byly vyčteny u 25 894 průjezdů 23 826 různých vozidel; 1503 
vozidel bylo zaznamenáno dvakrát, 172 třikrát, 128 čtyřikrát a 103 vícekrát. Ze 23 826 
vozidel byly od MDČR poskytnuty technické údaje k 22 405 (94 %) vozidlům 
(v registru nejsou vozidla registrovaná v zahraničí a tzv. chráněná vozidla – 
diplomacie, Policie ČR apod.). Z celkového počtu 22 405 registrací bylo 14 499 (65 %) 
vozidel poháněných naftou, 7 572 (34 %) vozidel poháněných benzinem, 64 vozidel 
poháněných CNG a 38 vozidel poháněných elektřinou (obr. 6).  Ze všech registrací 
bylo 85 % vozidel osobních (M1 a M2), 13 % lehkých nákladních, 1 % těžkých 
nákladních, a méně než 1 % autobusů a motocyklů (obr. 7). U necelého procenta 
vozidel byla vyčtena značka přípojného vozidla. Převážnou většinu, 98 % 
registrací, tvoří lehká vozidla (tj. osobní a lehké nákladní automobily do 3,5 t). 



Zpráva o technickém stavu vozového parku na území HMP za rok 2017Zpráva o technickém stavu vozového parku na území 

HMP 2017_final   Strana 15 

 
Obr. 6: Vozidla dle paliva a použití DPF 

 

 
Obr. 7: Vozidla dle kategorie 

 

DPF jsou vybaveny prakticky všechny naftové motory, na které se vztahuje limit 
na počet částic, tj. homologované dle Euro 5b nebo Euro 6, a některé motory dřívější 
výroby. Přibližně třetinu projíždějících vozidel tvoří benzínové vozy, třetinu naftové 
vozy vybavené z výroby DPF, a třetinu naftové vozy které DPF z výroby vybavené 
nebyly. (Dodatečná instalace DPF je v ČR spíše výjimečná.)  



Zpráva o technickém stavu vozového parku na území HMP za rok 2017Zpráva o technickém stavu vozového parku na území 

HMP 2017_final   Strana 16 

Rozdělení vozidel dle roku první registrace je na obr. 8. Je zde uveden počet 
vozidel i kumulativní četnost podle roku výroby – tj. podíl vozidel starších než 
zvolený rok výroby. Je patrné, že u cca 30 % vozidel je stáří do 3 let, a že 
celkem polovina vozidel je mladší než 7 let. Většina vozidel (63 %) měla 
registrační značku Prahy, 17 % Středočeského kraje, 6 % Ústeckého kraje, a 14 % ze 
všech ostatních krajů (obr. 9). Rozložení registračních značek dle kraje a roku výroby 
je na obr. 10. 

 
Obr. 8: Vozidla dle roku první registrace 
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Obr. 9: Registrační značky dle krajů 

 

 
Obr. 10: Registrační značky dle krajů a roku výroby 
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Rozložení emisních kategorií je na obr. 11, ze kterého je patrné, že vozový park je 
relativně nový oproti republikovému průměru a oproti registru vozidel: 32 % 
vozidel bylo homologováno dle Euro 6, 28 % dle Euro 5, 24 % dle Euro 4, 
10 % dle Euro 3, a pouze 7 % dle starších kategorií.  

 
Obr. 11: Emisní třída vozidel 

Obdobné statistiky byly vypočteny pro průjezdy vozidel (tj. konkrétní vozidlo, 
které projelo celkem třikrát, bylo zahrnuto jako tři vozidla), aniž by byl pozorován 
významný rozdíl mezi výsledky. 

 

6.2  Přiřazení vozidel k naměřeným koncentracím a 
vypočteným emisním faktorům 

U všech měření v Praze bylo nejzávažnějším problémem přiřazení jednotlivých 
měření ke konkrétním vozidlům. Zatímco odezva přístrojů na změnu koncentrace 
v odběrném  místě byla charakterizována a považována za konstantní, přenos 
výfukových plynů od zdroje k odběrnému místu je ovlivněn mnoha vlivy, z nichž 
nejhůře vystihnutelné je proudění vyvolané vlastním průjezdem vozidla. Míra zředění 
výfukových plynů (ředicí poměr, poměr mezi koncentrací dané látky ve výfukových 
plynech a ve zředěném vzorku) i časová odezva na jednotlivá vozidla se lišily. 
Nejistota časové odezvy v řádu jedné až několika sekund přitom je pro hustý provoz 
velmi výrazná. Jako horní hranice kapacity komunikace (mimo křižovatky) je 
zpravidla udáván interval 1 vozidlo za 2 sekundy (1800 vozidel za hodinu pro každý 
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jízdní pruh), 2 sekundy jsou i považovány za bezpečný odstup. Během tohoto měření 
byly zaznamenány i intenzity vyšší, v některých případech byla kolona osobních 
automobilů jedoucích s minimálním (a s ohledem na bezpečnou vzdálenost 
nezákonným) rozestupem identifikována radarem jako nákladní vůz, v jednom 
případě o délce cca 50 metrů. V mnohých případech tak nebylo možné s jistotou určit, 
ke kterému vozidlu se konkrétní naměřená hodnota vztahuje. Situace byla dále 
komplikována tím, ne u všech měření bylo možné umístit jednotlivé části aparatury 
tak, že kamera vyčítá značky právě v okamžiku průjezdu vozidla kolem odběrného 
místa. Při hustém provozu a tvorbě kolony se tak různila rychlost (mezi vozidly 
i jednotlivých vozidel během průjezdu) a tím i doba mezi průjezdem kolem 
odběrného místa a místem snímaným radarem a kamerou.  

Z výše uvedených důvodů bylo možno jednoznačně přiřadit jen část vozidel 
a jejich emisní stopy.  

6.3 Emisní charakteristiky 

Během intervalů, kdy bylo možno vyhodnotit emisní stopy vozidel, bylo vyčteno 
1 956 registračních značek, žádné vozidlo nebylo zaznamenáno vícekrát. Z toho 1 252 
(64 %) byla vozidla s naftovým motorem, ze kterých 687 vozidel (55 % z vozidel 
s naftovým motorem, 35 % ze všech vozidel) mělo být vybaveno z výroby DPF. 

Jednoznačné emisní stopy CO2 byly naměřeny u 495 vozidel, z toho 
u 150 vozidel s DPF. Z těchto 150 vozidel mělo nadměrné emise částic 13 
vozidel (8,7 %), zatímco u ostatních 137 vozidel nebyly částice měřitelné. 
Na základě této kalkulace lze usuzovat, že z vozidel, která měla být 
vybavena DPF, je podíl vozidel bez funkčního DPF 8,7 %. 

U dalších 24 vozidel, která měla být vybavena DPF, byly zjištěny nadměrné 
koncentrace částic, ale výfukové plyny byly natolik zředěné, že nebylo možné vyčíslit 
(kvantifikovat) emise těchto vozidel. Spolu s výše zmíněnými 13 vozidly byly 
nadměrné emise částic zaznamenány u 37 vozidel (5,4 %) z celkového počtu 687 
vozidel, která měla být vybavena filtry částic. Na základě této statistiky lze usuzovat, 
že podíl vozidel bez funkčního DPF je nejméně 5,4 % vozidel, přičemž další vozidla 
nebyla s vysokou pravděpodobností detekována (obr. 12).  

Z celkového počtu 687 vozidel bez DPF byl na základě měřitelné stopy CO2 bez 
měřitelné stopy částic u 137 vozidel (20 %) prokázán funkční DPF; tento údaj však 
prakticky postrádá vypovídací hodnotu, protože pouze malá část vozidel byla 
změřena. Z celkového počtu 37 vozidel s měřitelnými emisemi částic a 137 vozidel 
s měřitelnými emisemi CO2 bez měřitelných emisí částic, tj. 174 vozidel, mělo 
nevyhovující DPF 21 % vozidel, přičemž tento podíl je výrazně vyšší než skutečný 
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podíl vozidel s nefunkčním DPF, protože zahrnuje vozidla se zjevnými nadměrnými 
emisemi částic, avšak vyhovující vozidla bez emisní stopy nejsou ve výpočtu 
zohledněna. 

 

Obr. 12: Počty změřených vozidel vybavených z výroby DPF 

 

Ze 37 vozidel, u nichž na základě měření lze předpokládat nefunkčnost nebo 
sníženou funkčnost DPF bylo 32 osobních a 5 lehkých nákladních (do 3,5 t).  

Z 10 těžkých vozidel (7 nákladních automobilů a 3 autobusy), které měly být 
z výroby vybaveny DPF, nebyl identifikován žádný těžký nákladní automobil nebo 
autobus s měřitelnými emisemi částic. Podíly nefunkčních DPF byly obdobné pro 
lehká nákladní vozidla (5 nefunkčních DPF z 84 lehkých nákladních vozidel) 
a automobily (32 nefunkčních DPF z 593 osobních vozidel).  

Z obr. 13 je patrný rozdíl mezi podílem jednotlivých krajů na celkových 
registracích a na vozidlech s absencí funkčního DPF: Ústecký kraj se podílí 6 % na 
všech registracích, ale 16 % na absencích funkčního DPF. Z tabulky rozložení absence 
funkčního DPF dle roku první registrace je pak zřejmé, že výskyt nefunkčních DPF 
není omezen na starší vozidla na konci své životnosti, nýbrž že se tento problém týká, 
a je možné, že převážně, novějších vozidel. 

Protože vozidla s funkčním DPF mají prakticky neměřitelné emise částic, lze 
konstatovat, že ze všech vozidel, která mají být vybavena DPF, prakticky všechny 
emitované částice pocházejí z vozidel s nefunkčním nebo chybějícím DPF. 
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Celkově se vozidla vybavená z výroby DPF (55 % vozidel s naftovým motorem, 
35 % všech vozidel) podílela, výhradně díky příspěvkům vozidel bez funkčního DPF, 
12 % na celkových hmotnostních emisích elementárního uhlíku a 55 % na celkovém 
počtu částic emitovaných ze všech motorů (obr. 14). Naftové motory nevybavené 
z výroby DPF vyprodukovaly dalších 30 % z celkového počtu částic a 61 % z celkové 
hmotnosti elementárního uhlíku, a benzínové motory zbylých 25 % z celkového počtu 
částic a 27 % z celkové hmotnosti elementárního uhlíku. 
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Obr. 13: Rozložení vadných a potenciálně vadných DPF dle kraje (vlevo) a roku (vpravo) první 
registrace. 
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Obr. 14: Podíl vozidel s nefunkčním DPF na celkových emisích částic. 
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 Je-li množství naftových motorů s nefunkčním DPF řádově desetinové oproti 
naftovým motorům, které nebyly DPF vybaveny, lze konstatovat, že průměrný 
naftový motor s nefunkčním DPF neodpovídá emisně naftovému motoru, který DPF 
nikdy nebyl vybaven, nýbrž vozidla s nefunkčním DPF svými emisemi částic výrazně 
převyšují průměrný naftový vůz bez DPF. To může být zapříčiněno tím, že emise 
částic jsou velmi citlivé na technický stav a provozní podmínky motoru, palivo, a další 
faktory, a že k demontáži či záměrnému poškození DPF dochází u vozidel, kde funkce 
DPF je negativně ovlivněna nadměrnými emisemi částic z motoru. Absence či 
poškození DPF jsou tak často spojeny s dalšími emisními závadami. 

Zároveň je však zřejmé, že snaha o snížení emisí částic by neměla být omezena na 
vymístění z vozového parku vozidel s nefunkčním DPF, protože velmi podstatná 
část celkových emisí pochází ze starších vozidel, která DPF nikdy 
vybavena nebyla. 

Z kumulativní distribuce emisí částic na obr. 15 je také zřejmé, že polovina částic 
byla vyprodukována několika procenty vozidel – v případě počtu částic 2 %, v případě 
hmotnosti elementárního uhlíku 5 % vozidel. Tyto údaje jsou značně ovlivněny 
extrémně vysokými hodnotami emisí u nejhorších vozidel, a lze je považovat spíše za 
orientační odhad dokládající, že na celkových emisích má značný podíl relativně 
velmi malá část vozového parku. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100
%

Kumulativní podíl vozidel

K
u

m
u

la
ti

vn
í 

p
o

d
íl

 P
M

 &
 P

N

Měrné emise PM [mg/km]

Měrné emise PN[# /km]

 
Obr. 15: Kumulativní relativní distribuce částic 
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6.4 Další provedená měření 

Samostatnými přílohami této zprávy jsou popisy dalších dvou měření, která 
nebyla součástí tohoto projektu: měření emisí autobusů na autobusovém nádraží 
Veleslavín, provedené ČVUT v Praze, a měření emisí projíždějících vozidel v Mladých 
Bukách v rámci společné akce Ministerstva životního prostředí, Ministerstva dopravy, 
ČVUT v Praze, a další odborné veřejnosti. Měření emisí autobusů mělo vyšší 
výtěžnost, protože autobusy produkují větší objemy výfukových plynů, jezdí s většími 
rozestupy než osobní automobily, a oproti automobilům bylo zatížení motorů 
podstatně vyšší. Protože některé autobusy byly změřeny opakovaně, bylo možné 
alespoň orientačně posoudit opakovatelnost měření. Při měření v Mladých Bukách 
byla vozidla identifikovaná obsluhou jako vysokoemisní zastavena policií 
a podrobena další kontrole. 

6.5. Přínosy a doporučení pro další směřování měření 

V této studii byl vyzkoušen ve světě dosud ojedinělý koncept stanovení emisních 
faktorů projíždějících vozidel pomocí citlivých přístrojů, které vzorkovaly ovzduší při 
okraji komunikace. Dosud zavedená praxe měření emisí projíždějících vozidel pomocí 
spektrometrů s optickou dráhou napříč komunikací byla omezena na měření látek 
absorbujících v infračervené, a v menším počtu případů též ultrafialové, oblasti. 

Při plánování studie bylo předpokládáno, že výtěžnost měření bude relativně 
velmi malá, i tak však bude možné alespoň orientačně charakterizovat rozložení emisí 
napříč vozovým parkem a mimo jiné stanovit podíl vozidel, která byla z výroby 
vybavena DPF, ale jejich emisní charakteristiky funkčnímu DPF neodpovídají. Zde 
představené výsledky studie tomuto předpokladu odpovídají. Výtěžnost měření byla 
v této studii omezena na prvním místě schopností jednoznačně přiřadit emisní stopy 
jednotlivým projíždějícím vozidlům, a na druhém místě schopností detekovat stopu 
výfukových plynů u vzorkovacího místa podél silnice. Vyšší výtěžnost byla 
u autobusů, které projížděly relativně malou rychlostí, se středním zatížením motoru 
při akceleraci (spojené s odbočením doleva) na výjezdu z autobusového nádraží, díky 
hmotnosti vozidla relativně velkým množstvím výfukových plynů, a díky rozměrům 
vozidla a menší hustotě provozu s relativně velkými rozestupy. Lze předpokládat, že 
se zvyšující se rychlostí a tím i vířením vzduchu za vozidlem a se snižujícím se 
množstvím vypouštěných výfukových plynů díky nižšímu absolutnímu zatížení 
motoru budou emisní stopy méně výrazné, a se zkracujícími se intervaly mezi vozidly 
je bude obtížnější přiřadit, což byl případ měření automobilů, pro které je výtěžnost 
relativně malá i při relativně časově náročném ručním zpracování dat. 

Je pravděpodobné, že pečlivou optimalizací měření by bylo dosaženo vyšší 
výtěžnosti, je však otázkou, jak nákladné by bylo dosažení technologického optima 
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měření. Je například možné, že zúžením průjezdního profilu například kužely by bylo 
dosaženo nižší rychlosti, vyšší akcelerace, a kratší vzdálenosti výfukového potrubí od 
vzorkovacího místa, a že vzdálenost výfukového potrubí od vzorkovacího místa by 
mohla být dále výrazně snížena umístěním vzorkovací trubice na vozovku, případně 
do tělesa vozovky.  

Za zásadní přínos měření lze považovat následující skutečnosti: 

1. Byl zjištěn, byť s určitou nejistotou, podíl vozidel, která byla z výroby vybavena 
DPF, avšak měřením bylo zjištěno, že DPF neplní svoji funkci. 

2. Získaná emisní data je možné využít i nad rámec realizované zakázky v dalších 
vědecko-výzkumných aktivitách, a dále je analyzovat a interpretovat pro 
zodpovězení nových otázek. 

3. Měření vedlo k následné akci, během které byla vytipována vozidla s nadměrnými 
emisemi, tato byla zastavena policií, podrobena orientačnímu emisnímu testu, 
a nevyhovující vozidla byla odeslána na autorizovanou stanici měření emisí. 
Poprvé v nedávné historii tak byly emise vozidel, dosud v provozu 
nekontrolované, ověřeny v provozu, čímž byl otevřen prostor pro obdobné 
kontroly. 

4. Orientační měření emisí a detekce vozidel s nadměrnými emisemi částic pomocí 
průjezdního bezkontaktního měření jsou technicky možné, byť v současné době 
s relativně malou výtěžností, značnou nejistotou, nedostatečně ověřenou 
spolehlivostí měření, a značnou nákladností následného zpracování dat. 

 

Autoři se domnívají, že publicita spojená s prováděním měření způsobila 
prolomení dosud existující „záruky“ beztrestného provozování vozidel s nadměrnými 
emisemi z důvodu absence jakékoli kontroly v reálném provozu, a tím i postupné 
omezování praktiky odstraňování nebo cíleného poškozování DPF. 

V měření je obecně možné pokračovat, avšak v současné době pouze 
v experimentálním režimu. Metodika měření není dosud zralá pro rozsáhlé nasazení 
ani pro strojové zpracování dat, vyžaduje pečlivou rozvahu, optimalizaci a ověření. 
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7 Závěr 

Měřením kvality ovzduší v bezprostřední blízkosti komunikace pomocí rychlých 
a citlivých přístrojů byly sledovány emise částic individuálních projíždějících vozidel. 
Měření lze považovat za nové a unikátní, a je stále v experimentální fázi.  

Na přibližně 25 tis. vozidel, jejichž průjezd byl zaznamenán, měly třetinové podíly 
naftové motory vybavené z výroby filtrem částic (DPF), naftové motory nevybavené 
DPF, a benzínové motory. Třetina vozidel není starší tří let, a polovina vozidel není 
starší sedmi let. 

Pouze menší část naměřených dat bylo možné vyhodnotit, a to ještě s relativně 
malou výtěžností, protože velkou část naměřených emisních faktorů nebylo možné 
jednoznačně přiřadit k jednotlivým vozidlům. 

Měřením bylo zjištěno, že přibližně 9 % z vozidel, která měla být vybavena DPF, 
není funkčním DPF vybaveno (DPF je nefunkční nebo absentuje).  U zbylých 91 % 
vozidel nebyly zaznamenány žádné měřitelné emise částic, což odpovídá vysoké – 
téměř stoprocentní – účinnosti DPF. 

Měřením bylo zjištěno, že vozidla s vysokými emisemi částic mají velký podíl na 
celkových emisích částic – polovina částic je emitována přibližně 5 % vozidel 
s nejvyššími emisemi, a 10 % vozidel s nejvyššími emisemi produkuje přibližně tři 
pětiny částic. 

Problém částic není omezen na vozy s vadným DPF – starší vozy bez DPF jsou 
rovněž podstatným zdrojem částic.  

Z výsledků vyplývá, že technickému stavu vozidel, a to zejména v souvislosti 
s emisemi částic, je záhodno věnovat zvýšenou pozornost. Ta by měla být zaměřena 
jak na novější vozy s DPF, tak na starší vozidla nevybavená DPF. 

I když stávající technologie a legislativa nemusí umožnit účinnou detekci vadných 
DPF, policie má již nyní pravomoc i možnost provádět technické kontroly včetně 
kontroly emisí během silniční kontroly, což bylo ověřeno v návazném projektu. Tímto 
způsobem mohou být detekována i vozidla nevybavená DPF s nadměrnými emisemi, 
čímž je možné snižovat příspěvek podstatné části vozidel s nadměrnými emisemi.  
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8 Přílohy 

• Příloha č. 1 – Měření emisí autobusů na autobusovém nádraží Veleslavín 

• Příloha č. 2 – Pilotní studie MŽP, Mladé Buky, (28/05/18) 

• Příloha č. 3 – Prezentace „Detekce vozidel s vysokými emisemi částic“ 

• Příloha č. 4 – Datový soubor (pouze v elektronickém formátu na CD)  
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Příloha č. 1 – Měření emisí autobusů na autobusovém nádraží Veleslavín 

Ve dnech 17. 10., 27. 10. a 23. 11. proběhly tři série měření autobusů vyjíždějících 
z autobusového nádraží Veleslavín. Během měření projelo měřicím místem celkem 
184 autobusů; čas průjezdu a registrační značka vozidla byly zaznamenány ručně. 
Bylo zaznamenáno 99 různých vozidel; větší část vozidel projela vícekrát. Z toho byly 
emise změřeny (přístroje zaznamenaly zřetelnou stopu CO2 v okamžiku nebo 
bezprostředně po průjezdu vozidla) v 97 případech, což je 53 % vozidel. Ze 
souhrnných statistik uvedených v Tabulce A-1 autobusy normy Euro 6, platné od roku 
2013, vybavené DPF, tvoří 54 % registrací (individuálních vozidel), avšak 61 % všech 
průjezdů a 62 % změřených průjezdů. Poměr změřených a celkových průjezdů se 
statisticky významně neliší v závislosti na Euro kategorii vozidla; lze tedy 
předpokládat, že pravděpodobnost detekce vozidla nezávisí na jeho emisní kategorii 
nebo celkových emisích. 

Tabulka A-1: Skladba vozového parku autobusů, AN Veleslavín 

Euro kategorie 2 3 4 5 6 Celkem 
Registrovaná vozidla 6 15 4 21 53 99 
% z registrací 6 % 15 % 4 % 21 % 54 % 100 % 

celkové průjezdy 7 33 5 26 113 184 
% z průjezdů 4 % 18 % 3 % 14 % 61 % 100 % 

změřené průjezdy 2 21 1 13 60 97 
% z měření 2 % 22 % 1 % 13 % 62 % 100 % 

 

Maximální hodnoty naměřených koncentrací během každého průjezdu jednotlivými 
přístroji jsou porovnány na obr. A-1. Na vodorovné ose je vynesena koncentrace BC 
naměřená fotoakustickým detektorem MSS, na svislé hmotnostní (vlevo) a početní 
(vpravo) koncentrace naměřená klasifikátorem EEPS. Z levého grafu je patrná 
relativně dobrá korelace pro koncentrace nad 0.01 mg/m3 (10 mikrogramů na m3). 
Koncentrace naměřené EEPS jsou mírně vyšší, což odpovídá tomu, že EEPS detekuje 
všechny částice, tedy i semivolatilní látky (např. kapičky paliva nebo motorového 
oleje), zatímco fotoakustický detektor pouze elementární uhlík. Z pravého grafu je 
pak zřejmé, že poměr mezi početní a hmotnostní koncentrací částic kolísá v rozsahu 
nejméně jednoho řádu, což lze vysvětlit tím, že poměr počtu a hmotnosti částic závisí 
na jejich velikostním rozložení. Ještě vyšší jsou rozdíly mezi opakovanými měřeními 
téhož vozidla, vynesené na obr. A-2 pro EEPS (vlevo) a MSS (vpravo). Tyto rozdíly 
jsou poměrně podstatné, protože omezují vypovídací hodnotu měření: u jakékoli 
jednotlivé naměřené hodnoty lze předpokládat, že hodnota získaná z opakovaného 
měření téhož vozidla může být o řád nižší, anebo naopak o řád vyšší.  

U měření klasifikátorem EEPS lze určitý rozptyl očekávat, neboť fyzikální změny 
částic – jejich koagulace, odpařování semivolatilní složky, anebo naopak kondenzace 
semivolatilních látek a absorbce a adsorbce volatilních a semivolatilních látek –  
mohou být podstatné. U měření celkové koncentrace elementárního uhlíku (BC) by 
zmíněné vlivy měly být nižší, protože samotný BC je velmi stabilní, a rozdíly tak lze 
přičíst vyšší nejistotě měření přístroje, proměnlivosti okamžitých emisí částic motoru 
vozidla v závislosti na provozních podmínkách a jejich historii, a pravděpodobně též 
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selektivitě měření pro dané vozidlo, protože měření může být zkresleno přítomostí 
jiného, od vozidla nerozlišitelného zdroje – například současný průjezd automobilu 
s vyššími emisemi částic, který se výrazně neprojeví na koncentraci CO2.  
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Obr. A-1: Korelace hmotnostní koncentrace elementárního uhlíku (BC) s hmotnostní 
(vlevo) a početní (vpravo) koncentrací částic změřenou klasifikátorem EEPS 
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Obr. A-2: Korelace hmotnostních emisí částic (vlevo) a elementárního uhlíku 
(vpravo) mezi prvním a všemi následnými měřeními každého vícekrát změřeného 

vozidla 

 

I přes tyto nejistoty lze souhrnně pozorovat určité trendy. Na obr. A-3 jsou vyneseny 
emisní faktory pro BC a PM (v mg/kWh) a pro PN (v počtu částic na kWh) pro 60 
změřených vozidel (celkem 97 měření, některá vozidla byla změřena vícekrát) 
v závislosti na roku první registrace vozidla. Na obr. A-4 jsou pak jednotlivá vozidla 
seskupena dle emisní třídy a v každé emisní třídě seřazena sestupně dle nejvyšších 
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hodnot naměřených pro každé vozidlo. Emisní třídy Euro 2, 3 a 4 byly sloučeny 
dohromady, naopak z emisní třídy Euro 6 byly zvlášť vyčleněny autobusy poháněné 
stlačeným zemním plynem (CNG), které, díky vlastnostem paliva, emisní limity Euro 
6 plní bez DPF.  
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Obr. A-3: Emise částic (BC, PM, počet částic) jednotlivých vozidel podle roku první 
registrace vozidla 
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Obr. A-4: Emise částic (BC, PM, počet částic) jednotlivých vozidel s vyznačenými 
Euro kategoriemi. Červenými šipkami jsou vyznačeny pravděpodobné (plná šipka) a 
možné (přerušovaná šipka) výskyty vozidel s vysokými emisemi. 

 

Z obr. A-4 je patrné, že emise částic byly skutečně u vozidel Euro 6 výrazně nižší než u 
starších vozidel. Jedno vozidlo, u kterého byly emise dle všech tří měřítek vyšší, je 
označeno červenou šipkou jako pravděpodobné vozidlo s nadměrnými emisemi, 
přerušovanými šipkami jsou pak označena tři další vozidla, kde lze vyšší emise 
předpokládat, avšak toto nebylo shodně potvrzeno oběma přístroji.  

Z výsledků vyplývá, že měření je zatíženo relativně vysokými nejistotami, které je 
nutno zohlednit při interpretaci výsledků. To odpovídá zahraničním zkušenostem se 
vzdáleným snímáním optickou metodou, kde lze u měření plynných látek očekávat 
výrazně nižší nejistoty měření, i přesto je vyžadováno více měření, aby bylo možné 
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kterékoli dané vozidlo s určitou jistotou prohlásit za vozidlo s nadměrnými emisemi, 
nebo naopak za vozidlo s emisemi přijatelně nízkými. 

Je pravděpodobné, že pečlivou analýzou dat, s využitím pokročilých nástrojů a 
algoritmů, a s doplněním měření o kontrolní vozidla, jejich okamžité emise budou 
měřeny aparaturou umístěnou na palubě vozidla, bude možné nejistotu měření snížit, 
možná i poměrně podstatně. Rovněž je pravděpodobné, že nejistotu měření bude 
možné snížit přísnější volbou kritérií, avšak za cenu podstatného snížení výtěžnosti 
měření, tj. podílu změřených vozidel. Takový krok však nebylo možné provést bez 
naměřených dat, a ani k takovému závěru bez naměřených dat dojít. 



Zpráva o technickém stavu vozového parku na území HMP za rok 2017Zpráva o technickém stavu vozového parku na území 

HMP 2017_final   Strana 31 

Příloha č. 2 – Pilotní studie Ministerstva životního prostředí, 
Mladé Buky, 28. 5. 2018 

Společnými silami Ministerstva životního prostředí, Ministerstva dopravy, Asociace 
emisních techniků a opravářů, Svazu dovozců automobilů, ČVUT, České zemědělské 
univerzity, a dalších bylo realizováno pilotní měření v blízkosti školicího střediska a 
stanice technické kontroly a měření emisí Ministerstva dopravy v Mladých Bucích. Na 
silnici Trutnov – Pec pod Sněžkou byla na výjezdu z Mladých Buků ve směru na 
Trutnov umístěna mobilní měřicí stanice, kde bylo prováděno měření výše uvedenou 
metodikou, výsledky byly manuálně vyhodnocovány, byla identifikována potenciálně 
problematická vozidla, a tato byla o cca 2 km dále zastavena Policií ČR. Z celkových 
663 vozidel bylo doporučeno k zastavení 30 vozidel, z toho 2 vozidla odbočila na 
místní komunikace, a 28 vozidel bylo následně zastaveno. 

Po zastavení vozidla byly při volnoběhu změřeny početní koncentrace částic (PN) a 
koncentrace základních plynných složek (HC, CO, CO2, NO, O2) ve výfukových 
plynech.  Výsledky byly orientačně vyhodnoceny pro přítomnost a správnou funkci 
DPF, oxidačního katalyzátoru a orientačně EGR u vznětových motorů, a správnou 
funkci třícestného katalyzátoru u zážehových motorů. U jednoho vozidla byl zjištěn 
benzínový motor, pro který nebyl stanoven legislativní limit na emise částic, a u 
jednoho (jediného chybně identifikovaného) vozidla byl zjištěn funkční DPF; tato 
vozidla byla propuštěna.  U ostatních vozidel byl následně proveden test kouřivosti 
metodou volné akcelerace dle SAE J1667 (stejný test jako předepsaný pro stanice 
měření emisí v ČR, pouze s tím rozdílem, že byl prováděn vně zkušebny). U několika 
vozidel byly vyšší emise částic přičteny provozním podmínkám (motor byl 
nastartován ve vyšší nadmořské výšce a vůz při minimálním zatížení motoru jel 
převážně z kopce, studený motor a provoz na nízké zatížení vedou k vyšším emisím 
částic). Celkem 12 vozidel (43 % z 28 zastavených) bylo odesláno na několik set metrů 
vzdálenou stanici měření emisí, kde bylo provedeno měření emisí dle platné národní 
legislativy, a 9 vozidel (75 % z odeslaných) bylo shledáno nevyhovujícími, a jejich 
technická způsobilost byla omezena na 30 dnů.  

Z 663 průjezdů byla zjištěna měřitelná stopa CO2 (> 10 ppm oproti pozadí) u 308 
(46 %) vozidel. Naměřené koncentrace CO2 a částic jsou pro každé vozidlo vyneseny 
na obr. B-1. Oproti výše uvedené metodice nebyla z velikostní distribuce částic 
vypočtena celková hmotnostní koncentrace, naopak kromě celkového počtu částic byl 
vyčíslen i počet částic větších než 23 nm (stanoveno jako ekvivalentní průměr dle 
mobility v elektrickém poli) a počet nanočástic větších než 23 nm (tj. suma 23-100 
nm). Naměřené koncentrace, seřazené dle velikosti, jsou vyneseny na obr. 11 
(seřazení bylo provedeno pro každou naměřenou látku zvlášť); je patrné, že u 
přibližně poloviny vozidel byly stanoveny měřitelné koncentrace částic, a u druhé 
poloviny bylo navýšení nižší než typické městské pozadí mimo frekventované 
komunikace (cca 7 tis. částic na cm3). 
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Obr. B-1: Naměřené příspěvky jednotlivých projíždějících vozidel ke koncentracím 
CO2 a částic. 

 

1

10

100

1000

10000

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

N
a
m
ě
ř
e

n
é
 k

o
n

c
e

n
tr

a
c

e

C
O

2
 [
p

p
m

],
 P

M
 [
u

g
/m

3
 e

le
m

e
n

tá
rn

í 
u

h
lí
k
],

 

p
o
č
e

t 
č
á

s
ti

c
 [
ti

s
íc

e
 n

a
 c

m
3
]

CO2 ppm PN 5-560 nm PN 23-560 nm PN 23-100 nm PM uhlík ug/m3

 

Obr. B-2: Naměřené příspěvky jednotlivých projíždějících vozidel seřazené sestupně 
dle velikosti; u cca 60 % vozidel byl příspěvek CO2 příliš nízký a prakticky 
nerozlišitelný od pozadí (které je cca 400 ppm); u cca poloviny vozidel byly příspěvky 
ke koncentracím částic pod mezí detekce. 

Emisní faktory jednotlivých změřených vozidel (při snížení prahové hodnoty 
příspěvku koncentrace CO2 na 8 ppm celkem 363 vozidel), seřazené sestupně dle 
velikosti, jsou vyneseny na obr. B-3. Pro přepočet na km byla uvažována spotřeba 
paliva 20 km/kg, což odpovídá cca 6 litrům na 100 km. Na grafu jsou na svislé ose 
rovněž vyneseny číselné hodnoty emisních limitů (Euro 2: 100 mg/km, Euro 3: 50 
mg/km, Euro 4: 25 mg/km, Euro 5 a 6: 5 mg/km, Euro 5b a 6: 6x1011 #/km pro 
benzínové motory s přímým vstřikem a naftové motory, přechodná hodnota 6x1012 
#/km pro benzínové motory s přímým vstřikem). Na vodorovné ose je vynesen 
zlomek z celkového počtu vozidel. Protože malá část vozidel má výrazně vyšší emise, 
procentní podíl vozidel je vynesen jak na lineární ose (vlevo), tak na ose logaritmické 
(vpravo), která dokáže lépe vystihnout nelineární závislosti, v tomto případě značnou 
odlišnost relativně malé části vozidel. 
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Při měření nebyl pořízen záznam registračních značek, není proto známo, jaká byla 
skutečná skladba vozového parku.  
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Obr. B-3: Emisní faktory jednotlivých vozidel, seřazené sestupně, vynesené jako 
funkce procentního podílu ze všech vozidel (nejedná se o kumulativní distribuci). 

 

Kumulativní distribuce emisních faktorů částic je vynesena jako funkce zlomku všech 
vozidel na obr. B-4 vlevo. Je patrné, že cca 20-30 % z celkových emisí částic pochází 
z 1 % změřených vozidel, cca 50 % emisí z 5 % vozidel, a 65-75 % z 10 % vozidel. U 
většiny vozidel emise částic nejsou nulové, jak znázorněno na grafu, ale tak nízké, že 
nejsou statisticky významné od nuly; ve skuečnosti by tak celkové emise byly cca o 
čtvrtinu vyšší (při lineární interpolaci křivek cca 120-130 %), a kumulativní zlomek 
emisí pocházející z dané části vozidel tak cca o pětinu menší. Lze tak očekávat, že 1 % 
emisně nejhorších vozidel produkuje 20-25 % částic, 5 % nejhorších vozidel cca 40 % 
částic, a 10 % nejhorších vozidel cca 60 % částic. Neplatí však obecně, že vozidla, 
spadající do 1 % vozidel s nejvyššími emisemi BC, rovněž spadají do 1 % vozidel 
s nejvyšším počtem emitovaných částic, protože tyto hodnoty sice korelují, ale 
v rozsahu cca jednoho řádu. To je patrné z obr. 13 vpravo, kde je vynesena korelace 
mezi emisemi elementárního uhlíku (BC) a počtem částic (PN). 

 



Zpráva o technickém stavu vozového parku na území HMP za rok 2017Zpráva o technickém stavu vozového parku na území 

HMP 2017_final   Strana 34 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0.
1%

1.0
%

10
.0

%

10
0.

0%

kumulativní podíl vozidel (n=363)

ku
m
u
la
ti
vn

í 
zl
om

ek
 c

el
ko

vý
c
h
 e

m
is
í 

(v
še

ch
na

 z
m

ěř
en

á
 v

oz
id

la
)

PN 5-560

PN 23-560

PM black soot

 

1E+14

1E+15

1E+16

1E+17

0.01 0.1 1 10

MSS [g/kg paliva]
P

N
 [č

ás
ti

ce
 n

a 
k

g 
p

al
iv

a]

 

Obr. B-4: Kumulativní relativní distribuce emisí částic (vlevo) a korelace mezi 
emisním faktorem PM (BC, hmotnost elementárního uhlíku) a PN (počtu částic) 

 

Je vhodné zmínit, že z 28 zastavených vozidel měla dle statistiky MŽP DPF pouze 4, 
z toho u 1 vozidla byl DPF funkční; byla tak zastavena pouze 3 vozidla s nefunkčním 
DPF, tj. o málo více než desetina všech zastavených vozidel. I když ne všechna 
zastavená vozidla lze považovat za vozidla s vysokými emisemi (zejména dle limitu 
platném pro měření na stanici měření emisí), a zároveň, ne všechna vozidla, která 
splní podmínky na stanici měření emisí, lze považovat za vozidla s přijatelně nízkými 
emisemi, lze konstatovat, že vozidla s nefunkčním DPF představovaly, alespoň při 
tomto měření, menšinovou část všech vozidel s vysokými emisemi. 
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Příloha č. 3 – Prezentace „Detekce vozidel s vysokými emisemi částic“ 
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Příloha č. 4 – Datový soubor (pouze v elektronickém formátu na CD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


