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ÚVOD 

Cílem předkládané studie je komplexně posoudit stávající stav kvality ovzduší 
na území města Jablonec nad Nisou. Modelové vyhodnocení kvality ovzduší bylo pro 
současný stav provedeno pro oxid dusičitý, oxid siřičitý a suspendované částice 
PM10. Jedná se o polutanty, které patří v současnosti mezi nejvíce sledované látky 
v souvislosti s problematikou zvýšené imisní zátěže v městských oblastech.  

Zpracování modelových výpočtů bylo provedeno na základě následujících 
podkladů: 
 rozptylová studie města Jablonec nad Nisou vypracovaná Ing. Otakarem Hrubým [1] 
 výsledky celostátního sčítání dopravy na hlavní komunikační síti [5] 
 vlastní sčítání dopravy na místních komunikacích na území města, které bylo provedeno 

pro účely této studie 
 Aktualizace dokumentu Územně energetická koncepce a Koncept snižování emisí a imisí 

znečišťujících látek do ovzduší v Libereckém kraji, kterou zpracoval Ateliér ekologických 
modelů v roce 2006 za účelem zahrnutí tzv. imisního pozadí [4] 

Při vyhodnocení výsledků výpočtů bude rovněž zohledněno imisní pozadí 
širšího okolí. Tento postup výpočtu umožňuje získat kompletní údaj o imisní zátěži a 
tedy porovnávat vypočtené koncentrace s imisními limity. 

Grafické výstupy tohoto hodnocení obsahují pro každou imisní veličinu 
přehledné rozložení vypočtených hodnot pomocí izolinií, respektive pásem imisní 
zátěže. 
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1. VSTUPNÍ ÚDAJE PRO MODELOVÉ VÝPOČTY 

1.1.  Stacionární zdroje znečišťování 

1.1.1. Přehled vstupních dat 

Stacionární zdroje znečišťování ovzduší zahrnují spalovací a technologická 
zařízení, která jsou zdrojem emisí znečišťujících látek do ovzduší. Zdroje 
znečišťování ovzduší jsou v ČR sledovány od r. 1980 pomocí tzv. Registru emisí a 
zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO). Podle platné legislativy jsou stacionární zdroje 
znečišťování ovzduší rozděleny dle významnosti do kategorií uvedených v tabulce 1. 

Tab. 1. Rozdělení zdrojů znečišťování podle kategorizace 

Druh zdroje Zvláště velké a velké zdroje 
znečišťování Střední zdroje znečišťování Malé zdroje znečišťování 

Typ souboru  REZZO I REZZO II REZZO III 

 
 

Obsahuje 

stacionární zařízení ke 
spalování paliv o tepelném 
výkonu vyšším než 5 MW a 
zařízení zvlášť závažných 
technologických procesů 

stacionární zařízení ke spalování 
paliv o tepelném výkonu od 0,2 
do 5 MW, zařízení závažných 
technologických procesů, uhelné 
lomy a plochy s možností 
hoření, zapaření nebo úletu 
znečišťujících látek 

stacionární zařízení ke spalování 
paliv o tepelném výkonu, nižším než 
0,2 MW zařízení technologických 
procesů, nespadajících do kategorie 
velkých a středních zdrojů, plochy, 
na kterých jsou prováděny práce, 
které mohou způsobovat 
znečišťování ovzduší, skládky paliv, 
surovin, produktů, odpadů a 
zachycených exhalátů a jiné stavby, 
zařízení a činnosti, výrazně 
znečišťující ovzduší 

způsob evidence zdroje jednotlivě sledované zdroje jednotlivě sledované zdroje hromadně sledované 

 

V kategorii zvláště velkých a velkých zdrojů – REZZO I jsou obsaženy 
zdroje s instalovaným výkonem nad 5 MW, tj. elektrárny, teplárny, výtopny a větší 
blokové kotelny a z hlediska emisí významné technologie, které jsou explicitně 
vyjmenovány v prováděcích předpisech k zákonu o ochraně ovzduší. V kategorii 
středních zdrojů – REZZO II se jedná zejména o domovní kotelny a menší blokové 
kotelny. Kategorie REZZO III představuje veškeré lokální vytápění a menší kotelny 
do výkonu 200 kW. Poněkud odlišnou skupinou jsou zdroje kategorie REZZO IV, 
kterou tvoří mobilní zdroje, hodnocené samostatně. 

Výchozím podkladem pro emisní bilanci látek znečišťujících ovzduší pro 
zvláště velké a velké zdroje jsou údaje ze Souhrnné provozní evidence, ověřované 
Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP). Správou databáze REZZO 1 je pověřen 
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).  
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Pro účely sestavení bilance sledovaných škodlivin a zpracování vstupních 

datových podkladů pro modelové hodnocení emisí za kategorii REZZO 1 byly použity 
provozní údaje se stavem roku 2006, které byly získány od ČHMÚ ve formě 
typizované sestavy E330 a sestavy SYMOS. 

Střední zdroje spadají pod úřady obcí s rozšířenou působností. Emisní bilanci 
středních zdrojů za celou ČR a verifikaci údajů provádí z podkladů poplatkových 
agend ČHMÚ – Oddělení emisí a zdrojů, pracoviště Milevsko. Na úřadech obcí 
s rozšířenou působností jsou data o zdrojích kategorie REZZO 2 pořizována a 
vyhodnocována v softwarovém produktu firmy Kvasar, s. r. o. (program 
OvzdušíSQL).  

Do malých zdrojů znečišťování ovzduší zahrnujeme jednak zdroje provozované 
organizacemi (podnikatelský sektor), jednak lokální (domácí) topeniště provozované 
obyvatelstvem za účelem otopu obytných objektů a ohřevu TUV. 

Na území města nebyly v hodnoceném roce evidovány žádné podnikatelské 
zdroje REZZO 3, které by spalovaly tuhá nebo kapalná paliva. Veškeré podnikatelské 
subjekty s kotli pro vytápění o výkonu nižším než 0,2 MW používají k vytápění zemní 
plyn. Spotřeba zemního plynu v malých zdrojích byla získána z databáze dodávek 
zemního plynu společnosti RWE – Severočeská plynárenská, a.s. 

Lokální domácí topeniště jsou zařazena v kategorii malých stacionárních zdrojů 
znečišťujících ovzduší REZZO 3. Pro celostátní emisní bilance malých zdrojů je na 
ČHMÚ využíván model aktualizace údajů ze Sčítání lidu, bytů a domů, prováděného 
ČSÚ, jehož výstupem jsou údaje o spotřebě základních druhů fosilních paliv 
spalovaných v domácnostech. Tyto údaje jsou od roku 1996 průběžně aktualizovány 
ve spolupráci s regionálními dodavateli paliv a energií (plynárenské a.s., energetické 
a.s., teplárenské podniky). Konečným produktem modelu jsou údaje o emisích 
znečišťujících látek z domácích topenišť (REZZO 3) na úrovni jednotlivých obcí. 

Ve spotřebě paliva a emisích byly zohledněny kvalitativní znaky spalovaných 
tuhých paliv na řešeném území (podklady TEKO Praha). K modelově vypočtené 
spotřebě tuhých paliv byla pak ve výsledné bilanci přiřazena skutečná (měřená) 
spotřeba zemního plynu z údajů distribuční společnosti. Výsledky byly agregovány za 
území jednotlivých urbanistických obvodů (UO). 

 

1.1.2. Výsledná emisní bilance stacionárních zdrojů 

V následujícím přehledu jsou uvedeny všechny stacionární zdroje emisí, jejichž 
příspěvky byly zahrnuty do modelových výpočtů, a to v členění dle kategorie REZZO. 
Jejich poloha je patrná z výkresu 1b. 
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Tab. 2. Zdroje kategorie REZZO 1 

Emise (t.rok-1) 
IDFPROV Provoz 

NOx SO2 PM10 
656100381 Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. - Výtopna Rýnovice 48,30 145,20 8,40 
655970011 Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. - Výtopna Brandl 45,03 164,90 7,66 
655970161 Preciosa a.s. - závod 6 16,68 0,66 0,05 
655970421 PAS Jablonec a.s. 8,82 0,02 1,14 
655970961 Rýnovická energetická s.r.o. 5,28 0,02 0,05 
655970431 SPL Jablonec nad Nisou, s.r.o., spalovna nebezpečných odpadů 2,27 0,35 0,01 
655970441 BTV plast s.r.o. 1,09 0,04 0,03 
655971071 Unitherm, s.r.o. 0,72 0,02 0,47 
655971141 INTERNATIONAL METAL PLAST spol.s r.o. 0,49 < 0,01 0,01 
655971161 Kovohutě Mníšek a. s.- slévárna Jablonec nad Nisou 0,47 < 0,01 0,03 
655971181 Jablonex Group a.s., U přehrady 0,30 0,11 0,01 
655971101 BOHUMÍR BITTNER - výroba voskových perel a bižuterie 0,00 0,00 < 0,01 

Celkem 129,45 311,32 17,86 

Tab. 3. Zdroje kategorie REZZO 2 

Emise (t.rok-1) 
ICZ Provoz 

NOx SO2 PM10 
510300272 Nemos Jablonec s.r.o. 2,068 0,011 0,023 
510300582 Cikautxo CZ s.r.o. Jablonec nad Nisou 1,670 0,017 0,062 
510300752 Vězeňská služba ČR - Věznice Rýnovice 0,759 0,002 0,018 
510300422 Silka Bižuterie, s.r.o. - Jablonec nad Nisou 0,396 0,000 0,000 
510300502 Preciosa a.s. - Opis řas 0,345 0,150 0,062 
510300892 Evesa s.r.o. Jablonec nad Nisou 0,284 0,003 0,003 
510300242 SOŠ, SOU, OU, U a PŠ Jablonec nad Nisou 0,279 0,001 0,003 
510300942 Jiří Tůma - Sladovna Jablonec nad Nisou 0,275 0,003 0,006 
510300492 Preciosa a.s. 0,268 0,002 0,005 
510300612 Strojintex IDP a.s. - Jablonec nad Nisou 0,264 0,003 0,005 
510300532 Jablonecká teplárenská a realitní - kotelna Vlaštovčí 0,211 0,001 0,002 
510300722 Glass s.r.o. Jablonec nad Nisou 0,202 0,000 0,000 
510300882 AG Plus, s.r.o. Jablonec nad Nisou 0,155 0,000 0,008 
510300852 Soliter a.s. Jablonec nad Nisou 0,129 0,000 0,000 
510300912 Plastime Chemi - Elox Jablonec nad Nisou 0,093 0,001 0,001 
510300142 FK Jablonec 97 a.s. 0,082 0,016 0,019 
510300122 Sport Jablonec nad Nisou - stadion Střelnice 0,080 0,000 0,014 
510300012 Finanční ředitelství Jablonec nad Nisou 0,077 0,001 0,000 
510300472 Policie ČR - Oě PČR Jablonec nad Nisou 0,073 0,009 0,003 
510300572 EXATHERM, s.r.o. - Hotel Rehavital Jablonec nad Nisou 0,072 0,001 0,001 
510300232 Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou 0,055 0,000 0,001 
510300552 Brano a.s. - Správa a vývoj Jablonec nad Nisou 0,051 0,001 0,001 
510300172 HZS LK - územní odbor Jablonec n. N. 0,047 0,001 0,002 
510300542 A.Raymond Jablonec s.r.o. 0,042 0,000 0,007 
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Emise (t.rok-1) 

ICZ Provoz 
NOx SO2 PM10 

510300592 Corso s.r.o. Jablonec nad Nisou 0,037 0,000 0,000 
510300952 DELTA CVS spol.s.r.o. Jablonec nad Nisou 0,022 0,120 0,038 
510300832 Gymnázium Jablonec nad Nisou 0,018 0,049 0,002 
510300352 Sevečeská plynárenská a.s.  - provoz Jablonec n. Nisou 0,016 0,000 0,000 
510300732 Galvanotechna - družstvo Jablonec nad Nisou 0,015 0,001 0,016 
510300442 Preciosa Figurky, s.r.o. Jablonec nad Nisou 0,013 0,000 0,000 
510300932 TBG BAK spol. s r.o. - Jablonec nad Nisou 0,013 0,000 0,000 
510300482 Preciosa a.s. - plyn. kotelna 0,004 0,001 0,001 
510300602 San Plus s.r.o. - provoz Jablonec nad Nisou 0,000 0,000 0,031 
510300672 BAK a.s. - odštěpný závod 01 Jablonec n.N. 0,000 0,000 0,009 
510300692 ČSAD Jablonec nad Nisou - Servis Rýnovice 0,000 0,000 0,017 

Celkem 8,115 0,394 0,360 

Tab. 4. Zdroje kategorie REZZO 3 

Emise (tr.rok-1) 
KÚ 

NOx SO2 PM10 

Jablonec nad Nisou 30,99 17,73 8,93
Kokonín 5,15 4,24 1,95
Mšeno nad Nisou 3,99 5,24 2,82
Vrkoslavice 3,87 3,02 1,29
Proseč nad Nisou 2,87 8,66 4,44
Rýnovice 2,40 3,44 1,77
Jablonecké Paseky 1,91 2,04 0,91
Lukášov 0,81 2,64 1,75

Celkem 51,99 47,01 23,86

 

1.2.  Automobilová doprava 

1.2.1. Vstupní data 

V rámci projektu byl zpracován výpočet emisí z automobilové dopravy na 
jednotlivých úsecích na území města. Pro vyhodnocení současné emisní bilance byly 
využity následující podklady: 
 výsledky celostátního sčítání dopravy v roce 2005, publikované Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR (ŘSD ČR) na hlavní komunikační síti 

 zpracovatelem provedené sčítání, které bylo realizováno formou křižovatkových 
průzkumů za účelem doplnění a zpřesnění dopravních údajů 

 růstové faktory dopravy pro jednotlivé druhy vozidel (ŘSD ČR) 
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1.2.2. Data z celostátního sčítání 

Údaje o intenzitách dopravy z celostátního sčítání z roku 2005 byly převedeny 
pomocí růstových koeficientů ŘSD ČR na časový horizont roku 2008, aby byly  
výsledné údaje srovnatelné s údaji ze sčítání, které bylo provedeno v květnu 2008 
v rámci této studie. 

 

1.2.3. Vlastní křižovatkové průzkumy 

Pro doplnění a zpřesnění údajů o dopravních intenzitách z celostátního sčítání bylo 
zpracovatelem v květnu 2008 provedeno ještě doplňující sčítání, realizováno formou 
křižovatkových průzkumů.  

Celkem bylo vytipováno 44 křižovatek, převážně v centru města, ale i 
v okrajových částech, na nichž byly zjišťovány intenzity automobilové dopravy ve všech 
ramenech. Při sčítání byla doprava rozlišována do čtyř kategorií – osobní automobily, 
lehké a těžké nákladní vozy a autobusy.  

Na 24 místech, představujících křižovatky s nejfrekventovanějšími komunikacemi, 
bylo provedeno tříhodinové sčítání v dobách předpokládaného největšího dopravního 
zatížení. Současně s tříhodinovými sčítáními byly na blízkých křižovatkách prováděny 
hodinové průzkumy na méně frekventovaných křižovatkách za účelem zjištění rozpadu 
dopravy mezi ostatní dopravní úseky ve zkoumané oblasti. Celkem bylo provedeno 19 
kontrolních sčítání, která společně s tříhodinovými sondami zjistila intenzity dopravy 
v kompaktní síti dopravních úseků, navazujících na úseky z celostátního sčítání. (viz. 
obrázek 1) 

Na křižovatce Palackého ulice s ulicí 28. října v centru města bylo prováděno 24 
hodinové sčítání dopravy, na základě kterého byl zjištěn celodenní chod dopravních 
intenzit v městě Jablonci. Zjištěné tříhodinové intenzity na dopravních úsecích byly 
s využitím tohoto chodu rozpočítány na celodenní.  

Podle stávajících jízdních řádů městské hromadné dopravy v Jablonci nad Nisou a 
zjištěných tras jednotlivých linek byly nově hodnocené úseky ještě opraveny o dopravní 
zatížení z autobusové dopravy. 
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Obr. 1.  Úseky zjištěných dopravních intenzit 
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1.2.4. Vyhodnocení vstupních dat 

Rozložení dopravní zátěže komunikační sítě v zájmovém území uvádí výkres 1b. 
Z něj je patrné, že: 
 nejvíce zatíženou komunikací je Pražská v úseku Turnovská – U Zeleného stromu, kde se 

celkové denní intenzity pohybují na úrovni 27 400 vozidel (z toho 2 800 těžkých nákladních 
a autobusů) 

 další významné dopravní tahy v zájmovém území jsou navazující úseky ulic 5. května a 
Mostecké silnice (18 700 všech vozidel z toho 1 300 těžkých nákladních a autobusů), dále 
pak ulice Palackého v blízkosti křižovatky s ulicí Riegrova (16 900 vozidel) nebo ulice 
Budovatelů a Podhorská s celkovým počtem okolo 13 000 vozidel denně  

 

Síť komunikací byla následně zpracována pomocí geografického informačního 
systému (GIS) do sestavy tzv. liniových zdrojů. Každý zdroj odpovídá jednomu přímému 
silničnímu úseku, který je homogenní z hlediska všech výpočetních parametrů (intenzita a 
skladba dopravy, sklon, rychlost a plynulost dopravního proudu atd.). Pomocí GIS byl 
rovněž pro jednotlivé úseky vypočten podélný sklon a na základě údajů o charakteru 
komunikace a území jim byla přiřazena průměrná rychlost a plynulost dopravního 
proudu. Celkem byly provedeny výpočty pro 593 liniových zdrojů na území města. 

 

1.2.5. Metodika výpočtu emisí 

Pro výpočty emisí byl použit model MEFA-06, který obsahuje emisní faktory 
publikované MŽP ČR [2]. Ve výpočtu byla zohledněna dynamická skladba vozového 
parku – podíl vozidel bez katalyzátoru a automobilů splňujících limity EURO 1 – 4. 
Údaje o skladbě vozového parku byly zpracovány na základě dopravních průzkumů 
v rámci projektu Ředitelství silnic a dálnic ČR [3] a na základě zahraničních 
prognózních dat. 

Ve výpočtech byla zohledněna dynamická skladba vozového parku – podíl 
vozidel bez katalyzátoru a automobilů splňujících limity EURO 1 – 4. Pro stanovení 
skladby vozového parku byly využity výsledky výzkumného úkolu ŘSD ČR z roku 
2005. V tomto projektu byly sledovány charakteristické profily reprezentující silniční 
síť ČR (různé třídy komunikací, geografické polohy, sčítání uvnitř nebo vně sídel), na 
nichž byly provedeny celodenní záznamy státních poznávacích značek projíždějících 
automobilů. Na základě SPZ pak byly ke každému automobilu přiřazeny technické 
údaje, z nichž byl odvozen údaj o příslušném emisním předpisu EHK a EU. 
Výsledkem byla databáze více než 120 tisíc vozidel zaznamenaných na 10 
charakteristických profilech ČR, s údaji o emisních parametrech. Výsledky hodnocení 
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potvrdily předpoklad, že dynamická skladba vozového parku se výrazně liší od 
skladby statické (dle CRV). Současně se prokázaly rozdíly mezi jednotlivými profily, 
tj. příznivější skladbu vozového parku na dálnicích a ve velkých městech oproti 
menším sídlům a venkovským profilům.  

Samostatně bylo provedeno vyhodnocení množství prachových částic zvířených 
projíždějícími automobily – tzv. sekundární prašnost z automobilové dopravy. 
Množství prachu zvířeného automobily bylo stanoveno výpočtem na základě metodiky 
US EPA „AP-42“[6]. Tato metodika stanoví pro výpočet množství zvířených částic ze 
zpevněných komunikací vztah vycházející z počtu projíždějících vozidel a jejich 
průměrné hmotnosti, přičemž zohledňuje odlišné emisní faktory pro jednotlivé 
velikostní frakce emitovaných částic; výpočet emisí byl proveden pro částice o 
velikosti do 10 μm.  

Z použité metodiky vyplývá, že množství zvířených částic výrazně narůstá 
s hmotností vozidla, což se odráží ve výrazně vyšší prašnosti na komunikacích 
s vysokou intenzitou těžké nákladní dopravy. Pro stanovení průměrné hmotnosti 
v rámci jednotlivých kategorií vozidel byly použity podklady z výše uvedených 
dopravních průzkumů ŘSD ČR. 

 

1.2.6. Výsledky výpočtu emisí 

Na základě uvedených vstupních dat byly provedeny výpočty produkce emisí 
z automobilové dopravy pro zájmovou oblast. Výpočet emisí byl proveden samostatně 
pro jednotlivé liniové zdroje a jeho výsledky jsou zpracovány do formy vstupních 
databází pro modelové hodnocení imisní zátěže. Výsledky emisní bilance jsou shrnuty 
v tab. 5. 

Tab. 5. Emise z automobilové dopravy 
Emise (t.rok-1) Označení úseku Délka (m) 

oxidy dusíku oxid siřičitý částice PM10 
úseky sčítané ŘSD 

4-1300 4 519 29,7 0,060 21,6
4-1301 2 026 28,7 0,061 18,9
4-1302 739 27,5 0,054 18,4
4-1305 1 400 12,3 0,032 8,6
4-1320 3 606 59,8 0,122 41,9
4-1322 779 14,8 0,034 10,5
4-1323 638 8,1 0,019 7,0
4-1324 2 342 31,9 0,070 26,7
4-1331 1 282 12,2 0,032 9,0
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Emise (t.rok-1) Označení úseku Délka (m) 

oxidy dusíku oxid siřičitý částice PM10 
4-1338 3 206 34,7 0,085 24,3
4-1339 2 645 22,7 0,056 15,9
4-1528 1 795 12,8 0,032 10,5
4-1529 125 0,9 0,002 0,7
4-1530 4 348 38,2 0,086 25,9
4-1532 639 5,1 0,011 3,5
4-1533 733 10,2 0,021 7,1
4-1534 897 9,1 0,019 7,3
4-1540 3 027 44,6 0,088 40,7
4-1541 605 10,8 0,020 8,2
4-1546 3 943 70,3 0,129 53,7
4-1550 8 651 40,1 0,074 33,4
4-4210 1 581 4,8 0,010 5,7
4-4211 156 2,0 0,005 1,4
4-4212 1 723 15,6 0,041 11,7
4-4220 2 317 7,6 0,015 8,3
4-4230 5 514 9,9 0,024 7,4
4-4240 2 047 8,1 0,018 5,8
4-4590 2 245 3,7 0,008 3,9
Celkem úseky ŘSD 63 528 576,2 1,228 438,0

ostatní úseky sčítané zpracovatelem 
Belgická 863 8,2 0,016 8,4
Rýnovická 1 039 8,1 0,021 5,7
Harachovská 412 2,9 0,006 2,7
Horní náměstí 277 1,9 0,005 1,2
Riegrova 462 3,2 0,007 2,7
E. Floriánové 106 0,7 0,002 0,3
Liberecká 474 3,1 0,009 2,4
Poštovní 192 1,1 0,003 0,5
Podhorská 124 0,7 0,002 0,4
Ladova 1 133 6,1 0,013 6,3
Palackého 463 2,2 0,006 1,8
Generála Mrázka 233 1,0 0,003 0,8
Vodní 401 1,4 0,004 0,8
Mánesova 950 3,1 0,009 2,1
Mírové náměstí 63 0,2 0,001 0,2
SNP 486 1,5 0,004 1,3
Rychnovská 1 823 5,2 0,010 5,6
Novoveská 465 1,3 0,003 1,1
28. října 454 1,1 0,004 0,8
Vysoká 1 009 2,4 0,006 2,3
Skřivánčí 744 1,8 0,005 1,7
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Emise (t.rok-1) Označení úseku Délka (m) 

oxidy dusíku oxid siřičitý částice PM10 
Pod Skalkou 540 1,2 0,003 1,3
Jungmannova 149 0,3 0,001 0,2
Mlýnská 598 1,3 0,004 1,1
Hasičská 68 0,1 0,000 0,2
Na Hutích 652 1,4 0,003 1,1
Větrná 455 0,9 0,003 0,7
Pod Vodárnou 2 585 5,1 0,013 3,3
Lipová 86 0,1 0,000 0,1
Široká 1 303 2,2 0,005 1,6
U Nisy 744 1,3 0,004 1,0
Skelná 116 0,2 0,001 0,1
ostatní sčítané úseky 53 381 97,2 0,248 80,5
celkem úseky sčítané zpracovatelem 72 850 168,5 0,424 140,3
celkem doprava 136 378 744,7 1,652 578,3

 

Z porovnání vyplývá, že délka úseků sčítaných ŘSD se pohybuje na úrovni 47 
% z délky všech hodnocených úseků. Emise produkované automobilovou dopravou na 
těchto úsecích však u všech sledovaných látek tvoří 74 – 77 % celkových emisí 
zahrnutých do modelových výpočtů.  

 

1.3.  Celkové porovnání produkce emisí 
V následující tabulce je uvedeno porovnání emisí z jednotlivých skupin zdrojů 

na území Jablonce nad Nisou. 

Tab. 6. Srovnání emisí z jednotlivých zdrojů znečištění - současný stav 2007 

  
NOx 

(t.rok-1) 
SO2 

(t.rok-1) 
PM10 

(t.rok-1) 
REZZO 1 129,45 311,32 17,86 
REZZO 2 8,12 0,39 0,36 
REZZO 3 51,99 47,01 23,86 
Doprava 744,70 1,65 578,30 

Z porovnání je patrné, že v současném stavu má nejvyšší podíl na celkových 
emisích oxidů dusíku automobilová doprava, dále pak zdroje kategorie REZZO1. 
V případě oxidu siřičitého mají jednoznačně nejvyšší příspěvek zdroje REZZO1, 
následují zdroje REZZO 3. U suspendovaných částic frakce PM10 je nejvýznamnější 
kategorií opět automobilová doprava, dále pak zdroje REZZO 3.  
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1.4.  Imisní pozadí 

V modelových výpočtech je zahrnut také vliv imisního pozadí, tj. působení 
ostatních zdrojů mimo hodnocené území včetně dálkového přenosu. Jako základní 
materiál pro datové sestavy se zdroji znečištění ovzduší na území Libereckého kraje 
slouží „Aktualizace dokumentu Územně energetická koncepce a Koncept snižování 
emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší v Libereckém kraji“ [4], která byla 
zpracována firmou ATEM – Ateliér ekologických modelů, s. r. o. v roce 2006. Z této 
studie byly převzaty údaje o emisích ze stacionárních i dopravních zdrojů a také o 
dálkovém přenosu znečištění z jiných krajů ČR. 

Datové sestavy vytvořené pro účely této studie obsahují celkem více než 8 000 
zdrojů znečišťování ovzduší. Ty jsou opět rozděleny do jednotlivých kategorií 
stacionárních (REZZO1 – REZZO3) a dopravních zdrojů (síť komunikací a ostatní 
emise z dopravy vyjádřené plošnými zdroji). Kromě zdrojů na vlastním území 
Libereckého kraje byl do modelových výpočtů zahrnut také nejvýznamnější zahraniční 
zdroj znečišťování – elektrárna Turow, umístěna na území Polska, ovšem v těsné 
blízkosti hranic. 

 

1.5.  Referenční body 
Při modelování rozptylu znečišťujících látek v ovzduší jsou vypočtené imisní 

hodnoty přiřazovány konkrétním místům v území – referenčním bodům. Referenční 
bod je základní informační jednotkou v území, ke které jsou vztaženy informace o 
daném místě z hlediska imisního, ale i topografického (nadmořská výška) a 
klimatologického (propojení na větrnou růžici). Každý referenční bod je určen svou 
polohou v prostoru (souřadnice X a Y), nadmořskou výškou (Z) a výškou nad terénem 
(H).  

Volba vhodného souboru referenčních bodů (RB) do značné míry ovlivňuje 
využitelnost výsledků hodnocení, a proto byla této fázi přípravy dat věnována značná 
pozornost. Pokud jsou body nastaveny příliš daleko od sebe, neumožní výsledky 
modelových výpočtů dostatečně přesně vyhodnotit rozložení imisní zátěže v území.  

Dále je nutno již při přípravě referenčních bodů ošetřit popis pole koncentrací 
znečišťujících látek v okolí komunikací, které vstupují do výpočtu jako liniové zdroje 
znečišťování. Imisní příspěvky automobilové dopravy prudce klesají se vzdáleností od 
komunikace (až o 2 řády ve vzdálenosti stovek metrů). Referenční body, rozmístěné 
v pravidelné síti (s krokem větším než několik desítek metrů) jsou vůči liniovým 
zdrojům rozmístěny víceméně nahodile, tj. bod může být od silnice vzdálen jednou 50 
m a podruhé 500 m. V důsledku toho se může stát, že výsledné pole imisních hodnot, 
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reprezentované pomocí izolinií nebude odrážet reálné rozložení koncentrací 
znečišťující látky v okolí komunikací. Proto byly podél liniových zdrojů vyneseny 
doplňující referenční body, umístěné po obou stranách každé komunikace. 

Pro účely rozptylové studie na území Jablonce nad Nisou byly použity dvě 
skupiny referenčních bodů:  
 základní síť – body v pravidelné trojúhelníkové síti s krokem 150 metrů 
 body podél komunikací ve vzdálenosti 25 m od komunikací 

Celkem byly imisní hodnoty vypočteny ve 3 930 referenčních bodech. 
Rozmístění RB je uvedeno na výkresu 1a. 

 

1.6.  Rozptylové podmínky 
Základním meteorologickým podkladem pro modelový výpočet je větrná růžice 

charakteristická pro danou oblast, která popisuje proudění ve vybrané lokalitě za 
různých rozptylových podmínek. Použité větrné růžice, zpracované Českým 
hydrometeorologickým ústavem, jsou rozděleny na šestnáct základních směrů 
proudění (S, SSV, SV, ...), tři třídy rychlosti větru (1,7; 5,0 a 11,0 m.s-1) a pět tříd 
stability. Celkovou podobu větrné růžice platné pro zájmové území uvádí tabulka 7. 

Výsledné imisní charakteristiky byly vypočteny odděleně pro všechny třídy 
stability a rychlosti větru, tedy pro každý typ rozptylových podmínek, který se může 
vyskytovat v zájmové oblasti. 

 
Tab. 7. Celková podoba větrné růžice platné pro zájmové území (% roční doby) 
TR* Jablonec nad Nisou 
m.s-1 S SSV SV VSV V VVJ JV JJV J JZJ JZ ZZJ Z ZSZ SZ SSZ 

Calm* součet 

1,7 1,41 0,91 0,41 0,60 0,78 1,80 2,82 2,20 1,58 1,98 2,38 2,66 2,94 3,23 3,52 2,46 25,93 57,61
5,0 1,39 0,74 0,09 0,15 0,22 2,16 4,10 3,05 2,00 1,99 1,99 2,18 2,37 3,65 4,94 3,16 0,00 34,18
11,0 0,20 0,10 0,01 0,01 0,02 0,55 1,08 0,75 0,43 0,53 0,63 0,66 0,70 0,87 1,05 0,62 0,00 8,21

Σ 3,00 1,75 0,51 0,76 1,02 4,51 8,00 6,00 4,01 4,50 5,00 5,50 6,01 7,75 9,51 6,24 25,93 100,00

TR* Proseč nad Nisou 
m.s-1 S SSV SV VSV V VVJ JV JJV J JZJ JZ ZZJ Z ZSZ SZ SSZ 

Calm* součet 

1,7 2,58 3,01 3,44 2,49 1,54 1,12 0,71 1,43 2,16 2,99 3,81 4,11 4,41 3,41 2,41 2,49 14,94 57,05
5,0 2,55 1,54 0,53 0,48 0,43 0,73 1,02 1,89 2,75 2,97 3,18 3,37 3,55 3,47 3,38 2,97 0,00 34,81
11,0 0,37 0,20 0,03 0,03 0,03 0,15 0,28 0,43 0,59 0,80 1,01 1,03 1,05 0,88 0,72 0,54 0,00 8,14

Σ 5,50 4,75 4,00 3,00 2,00 2,00 2,01 3,75 5,50 6,76 8,00 8,51 9,01 7,76 6,51 6,00 14,94 100,00
*TR – Třídní rychlost větru, Calm – četnost bezvětří 
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2. METODIKA VÝPOČTU 

2.1.  Charakteristika modelu 
Pro modelové výpočty znečištění ovzduší je využíván model ATEM, který je 

uveden v Nařízení vlády č. 350/2002 Sb. jako referenční metoda pro výpočet rozptylu 
znečišťujících látek v ovzduší v městských oblastech [7]. 

Model byl vyvinut ve spolupráci s pracovníky Matematicko-fyzikální fakulty 
Univerzity Karlovy. Jedná se o gaussovský disperzní model pro výpočet znečištění 
ovzduší z bodových, liniových a plošných zdrojů. Model postihuje vliv terénu a vliv 
stability zvrstvení na proces rozptylu. Model umožňuje vyhodnotit odstraňování 
sledované látky, a to jak formou depozice, tak v důsledku jiných (např. chemických) 
reakcí, které vedou ke snižování koncentrace primárně emitovaného znečištění.  

V průběhu let 2005 – 2006 byla vyvinuta aktualizovaná verze modelu ATEM. 
Upravený model byl vyvinut především za účelem vylepšení uživatelského rozhraní 
pro komerční verzi modelu a převodu celého zdrojového kódu do modernějšího 
prostředí C++. Současně byly mírně upraveny některé funkce popisující rozptyl 
znečišťujících látek v prostředí, tak aby byly využity nejaktuálnější poznatky v této 
oblasti, avšak při zachování všech základních parametrů modelu. Nová verze modelu 
je již v současnosti distribuována zájemcům o jeho využití při běžné praxi např. pro 
účely hodnocení investičních záměrů apod. Nově byla také publikována celá metodika 
a uživatelská příručka k modelu [8]. 

V modelu je rovněž zahrnut vliv transformace oxidu dusnatého na oxid 
dusičitý v atmosféře. Oxid dusičitý, který je od roku 2002 sledován z hlediska vlivů 
na zdraví obyvatel (dříve byl limit stanoven pro celou skupinu oxidů dusíku), není 
v převážné míře emitován přímo zdroji nečištění, ale vzniká v ovzduší oxidací 
primárně emitovaného oxidu dusnatého. Z tohoto důvodu je nutné při hodnocení 
zátěže území oxidem dusičitým vycházet vždy z celkových emisí NOx (oxid dusnatý i 
oxid dusičitý) a nikoliv pouze z emisí NO2. 

Modelový výpočet umožňuje: 
 vyhodnotit v zájmovém území průměrné roční i maximální krátkodobé koncentrace 

vybraných znečišťujících látek  
 stanovit dobu očekávaného překročení krátkodobých imisních limitů znečišťujících látek  
 určit směry proudění resp. sektory, které jsou kritické pro výskyt maximálních 

koncentrací znečišťující látky 
  stanovit příspěvky roční koncentrace znečišťující látky (IHr) z jednotlivých sektorů 
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 stanovit podíly skupin zdrojů znečištění (bodové, plošné, liniové apod.) i jednotlivých 

zdrojů na vypočtených koncentracích sledovaných látek  
 zahrnout do výpočtu velikost imisního pozadí (zohlednit dálkový přenos znečištění 

ovzduší ze zdrojů mimo zájmové území) 
 zohlednit v modelových výpočtech vliv morfologie terénu posuzovaného území  
 využívat pro zpracování vstupních dat i výsledků hodnocení nástroje geografického 

informačního systému 

S ohledem na stanovené imisní limity dle zákona o ovzduší a charakter 
předkládané studie byly sledovány průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého, 
oxidu siřičitého a částic PM10, maximální denní koncentrace oxidu siřičitého a částic 
PM10 a maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého a oxidu siřičitého. 

 

2.2.  Imisní limity 
Aby bylo možné porovnat vypočtené hodnoty s imisními limity, uvádíme 

v následujícím přehledu hodnoty stanovených limitů pro jednotlivé znečišťující látky, 
tak jak je určuje nařízení vlády č. 597/2006 Sb. v platném znění. 

 

Tab. 8. Limitní hodnoty pro ochranu zdraví 

 Látka Časový interval Imisní limit s mezí 
tolerance (2008) 

Maximální tolerovaný počet 
překročení za kalendářní rok 

1 rok 44 μg.m-3 – 
oxid dusičitý 

1 hod 220 μg.m-3 18 
1 rok není stanoven  

24 hodin 125 µg.m-3  oxid siřičitý 
1 hodina 350 µg.m-3  

1 rok 40 μg.m-3 – 

ochrana 
zdraví 

PM10 24 hodin 50 μg.m-3 – 
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3. VÝSLEDKY MODELOVÝCH VÝPOČTŮ 

3.1.  Oxid dusičitý 

3.1.1. Průměrné roční koncentrace 

Průměrné roční koncentrace (IHr) jsou z vypočtených imisních hodnot nejvhodnější pro 
hodnocení vlivu posuzovaného záměru, neboť zohledňují jak vliv emisí, tak i průběh meteoro-
logických parametrů během celého roku. 

Výkres 2 zobrazuje imisní situaci průměrných ročních koncentrací oxidu 
dusičitého v současném stavu. Nejvyšší hodnoty byly vypočteny v blízkosti křižovatky 
ulic Pražská a Turnovská. V této lokalitě je možné očekávat (zejména vlivem 
vysokých intenzit automobilové dopravy) hodnoty lokálně v rozmezí 28 – 32 µg.m-3. 
V centrální části města, tedy v prostoru ulic Pražská, 5. května a U Zeleného stromu 
lze očekávat koncentrace zpravidla v rozmezí 24 – 28 µg.m-3. V širším centru pak byly 
vypočteny koncentrace 20 – 24 µg.m-3. S rostoucí vzdáleností od středu města se 
hodnoty snižují, na okrajích zájmového území byly vypočteny nejčastěji koncentrace 
14 – 20 µg.m-3. Z okrajových částí zájmového území byly lokálně zvýšené hodnoty 
vypočteny například v okolí závodu Preciosa, kde se lze očekávat koncentrace 
překračující 20 µg.m-3. Jedná se o třetí nejvýznamnější zdroj emisí v zájmovém území, 
ovšem vzhledem k malé výšce výdechu (10 metrů) se jeho vliv výrazněji projeví 
v blízkém okolí.  

Z emisní bilance i z rozložení imisních pásem je patrné, že hlavním zdrojem 
znečištění ovzduší oxidem dusičitým je automobilová doprava. Zvýšené koncentrace 
lze tedy očekávat především v okolí hlavních dopravních tahů, které vykazují nejvyšší 
intenzity automobilové dopravy.  

Imisní limit s mezí tolerance pro průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého 
je pro rok 2008 stanoven ve výši 44 μg.m-3. Jak ukazují výsledky modelových 
výpočtů, pohybují se hodnoty i v nejvíce zatížených částech zájmového území nejvýše 
na úrovni 73 % imisního limitu. 
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3.1.2. Maximální hodinové koncentrace 

Maximální krátkodobé (hodinové) koncentrace (IHk) představují hodnotu, vypočtenou za 
předpokladu nejhorších emisních a rozptylových podmínek. To znamená mj. předpoklad, že zdroje 
jsou v provozu současně, dále jsou pro každé místo (referenční bod) samostatně modelovány nejhorší 
meteorologické podmínky (ze všech kombinací je uvažována vždy ta, která je spojena s nejvyšší 
koncentrací v daném bodě). Daná kombinace emisních a meteorologických podmínek nemusí během 
roku (či několika let) vůbec nastat. Stejně tak se ale může jednat o kombinaci, která se v daném místě 
vyskytuje opakovaně.  

Ačkoli jsou hodnoty IHk prezentovány pro celé území na jednom grafickém výstupu, jsou 
často vypočteny pro každý bod při jiných podmínkách a nenastanou v celém území najednou. Výkresy 
IHk tedy ukazují nejvyšší vypočtené hodnoty v jednotlivých místech, nikoli souvislé pole, jako je 
tomu u ročních hodnot. 

Výkres 3 zobrazuje imisní situaci maximálních hodinových koncentrací oxidu 
dusičitého. Zvýšené hodnoty lze očekávat opět v centrální části města, kde se budou 
zpravidla pohybovat na úrovni 120 – 200 µg.m-3. Hodnoty překračující hranici 200 
µg.m-3 byly vypočteny v několika oddělených lokalitách. Jedná se zejména o okolí 
nejvíce zatížených komunikací (prostor v oblasti křížení ulic Pražská a Turnovská) a 
také o okolí významných stacionárních zdrojů. Hodnoty překračující 200 µg.m-3 byly 
vypočteny v blízkosti závodů Preciosa a. s. – závod 6, PAS Jablonec a. s., Kovohutě 
Mníšek a. s. – slévárna Jablonec nad Nisou, Unitherm s. r. o., Strojintex IDP a. s. a 
dále pak v oblasti Rýnovic, kde se nachází především zdroj Jablonecká teplárenská a 
realitní, a. s. – výtopna Rýnovice a několik dalších méně významných zdrojů. Přičemž 
v 5 referenčních bodech byly vypočteny hodnoty v rozmezí 400 – 600 µg.m-3. 
V okrajových částech zájmového území pak lze očekávat koncentrace zpravidla na 
úrovni 60 – 120 µg.m-3. 

Imisní limit s mezí tolerance pro maximální hodinové koncentrace oxidu 
dusičitého je pro rok 2008 stanoven ve výši 220 μg.m-3. Jak ukazují výsledky 
modelových výpočtů, lze vyšší hodnoty očekávat v blízkém okolí výše zmiňovaných 
závodů a také v prostoru křižovatky ulic Pražská a Turnovská. Častější překročení 
imisního limitu, než v 18 povolených případech za rok, bylo vypočteno ve stejných 
lokalitách, a to celkem ve 44 referenčních bodech. 

 

 

 

 

 

20 

 



ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU

s.
 r.

 o
.

 
ROZPTYLOVÁ STUDIE

MĚSTO JABLONEC NAD NISOU

 

 
3.2.  Oxid siřičitý 

3.2.1. Průměrné roční koncentrace 

Výkres 4 zachycuje imisní situaci průměrných ročních koncentrací oxidu 
siřičitého. Nejvyšší hodnoty byly vypočteny v centrální části Jablonce nad Nisou, dále 
pak na okrajích zájmového území (Proseč nad Nisou a Mšeno nad Nisou). Ve všech 
těchto lokalitách lze očekávat koncentrace v rozmezí 6 – 8 µg.m-3. Důvodem 
zvýšených koncentrací jsou zejména zdroje kategorie REZZO 3, a to nejen z území 
Jablonce nad Nisou, ale i okolních obcí. V ostatních částech zájmového území je 
možné očekávat hodnoty v rozmezí 4 – 6 µg.m-3, nejnižší koncentrace byly vypočteny 
na jihu zájmového území, kde se mohou lokálně pohybovat pod hranicí 4 µg.m-3.  

Imisní limit pro průměrné roční koncentrace oxidu siřičitého není v současné 
legislativě stanoven. 

 

3.2.2. Maximální denní koncentrace 

Výkres 5 zachycuje imisní situaci denních koncentrací oxidu siřičitého. 
Nejvyšší hodnoty byly vypočteny, stejně jako v případě ročních koncentrací, jednak 
v centrální části Jablonce nad Nisou, jednak na okrajích zájmového území v prostoru 
Proseče nad Nisou a Mšena nad Nisou. Lokálně se zde mohou nejvyšší denní hodnoty 
pohybovat v rozmezí 100 – 117 µg.m-3. Na zbylém území se hodnoty pohybují 
v rozmezí 70 – 100 µg.m-3. Nejnižší hodnoty lze očekávat opět na jihu zájmové 
oblasti, kde se budou pohybovat v rozmezí 60 – 70 µg.m-3. 

Imisní limit pro nejvyšší denní koncentrace oxidu siřičitého je stanoven ve výši 
125 μg.m-3. Jak ukazují výsledky modelových výpočtů, budou se hodnoty i v nejvíce 
zatížených částech zájmového území pohybovat nejvýše na úrovni 94 % imisního 
limitu. 

 

3.2.3. Maximální hodinové koncentrace 

Výkres 6 zachycuje imisní situaci v případě maximálních hodinových 
koncentrací oxidu siřičitého. Nejvyšší hodnoty se v zájmovém území pohybují 
v intervalu 100 – 120 µg.m-3. Jedná se o lokality v jižní části zástavby Jablonce nad 
Nisou (podél ulice Pražská), dále pak v severní části zájmového území v oblastech 
Proseč nad Nisou, Lukášov, Rýnovice a Mšeno nad Nisou. V ostatních částech 
zájmové oblasti se koncentrace pohybují v rozmezí 70 – 100 µg.m-3. 
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 Imisní limit pro maximální hodinové koncentrace oxidu siřičitého je stanoven 

ve výši 350 μg.m-3. Jak ukazují výsledky modelových výpočtů, budou se hodnoty i 
v nejvíce zatížených částech zájmového území pohybovat nejvýše na úrovni 35 % 
imisního limitu. 

 

3.3.  Suspendované částice frakce PM10 

3.3.1. Průměrné roční koncentrace 

Výkres 7 zachycuje imisní situaci průměrných ročních koncentrací 
suspendovaných částic frakce PM10. Nejvyšší hodnoty byly vypočteny v blízkosti 
křížení ulic Pražská a Turnovská, kde se koncentrace pohybují v rozmezí 36 – 39 
µg.m-3. Jedná se opět především o dominantní vliv automobilové dopravy. V širším 
centru se koncentrace pohybují v rozmezí 28 – 36 µg.m-3, na okrajích zájmového 
území mimo komunikace pak do 20 µg.m-3. 

Rozložení imisních pásem je obecně dáno rozložením významných komunikací 
(zejména s nákladní dopravou), neboť hlavní zdroj zátěže v území je automobilová 
doprava. Z ní se pak nejvíce podílí na zvýšených koncentracích sekundární prašnost z 
dopravy. 

Imisní limit pro průměrné roční koncentrace suspendovaných částic frakce 
PM10 je stanoven ve výši 40 μg.m-3. Provedené modelové výpočty zahrnují 
jak dálkový přenos, tak vliv sekundární prašnosti z nedopravních zdrojů, jejíž 
příspěvek značně závisí na charakteru povrchu. Pro účely rozptylové studie byla na 
základě odborného odhadu stanovena její průměrná hodnota. Takto získané hodnoty 
imisní zátěže je tedy možné porovnávat se stanoveným imisním limitem. V těsné 
blízkosti komunikací v prostoru křižovatky ulic Pražská a Turnovská lze očekávat 
hodnoty na úrovni 90 – 98 % imisního limitu. 

 

3.3.2. Maximální denní koncentrace 

Výkres 8 zachycuje imisní situaci v případě nejvyšších denních koncentrací 
suspendovaných částic PM10. Nejvyšší hodnoty byly vypočteny opět v okolí 
významných komunikací. Podél ulic Turnovská, Pražská a U Zeleného stromu je 
možné lokálně očekávat koncentrace v rozmezí 180 – 240 µg.m-3. V centrální části 
Jablonce byly vypočteny hodnoty v rozmezí 75 – 180 µg.m-3. Pouze na okrajích 
zájmového území, ve větší vzdálenosti od komunikací se hodnoty pohybují pod 
hranicí 50 µg.m-3. 
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Imisní limit pro maximální denní koncentrace suspendovaných částic frakce 

PM10 je stanoven ve výši 50 μg.m-3. Stejně jako v případě průměrných ročních 
koncentrací zahrnují modelové výpočty jak dálkový přenos znečištění, tak i vliv 
sekundární prašnosti z nedopravních zdrojů, jejíž příspěvek značně závisí na 
charakteru povrchu. Hodnoty nad hranicí 50 µg.m-3 byly vypočteny na většině 
zastavěného území ve výpočtové oblasti. Častější překročení imisního limitu než je 
povolených 35 případů za rok bylo vypočteno zhruba ve čtvrtině referenčních bodů, a 
to především v blízkosti více dopravně zatížených komunikací. 

V tomto případě je však třeba zdůraznit, že se jedná o maximální teoretické 
hodnoty (v případě souhry nejhorších emisních a rozptylových podmínek), které se 
v daném prostoru nemusí vůbec vyskytnout i po dobu několika let.  

 

3.4.  Porovnání modelovaných a měřených hodnot  
Pro účely porovnání výsledků modelových výpočtů s reálnou imisní situací 

v hodnocené lokalitě je možné využít výsledky monitoringu kvality ovzduší. Ten je 
v zájmovém území prováděn na stanici LJNM – Jablonec-město. Jedná se o stanici 
s automatizovaným měřícím programem, která je specifikovaná jako pozaďová stanice 
v městské zóně. Vlastníkem stanice je ČHMÚ, její reprezentativnost je udávána na 
úrovni okrskového měřítka (0,5 – 4 km). Její umístění na území města je zachyceno na 
následujícím obrázku. 
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Obr. 2.  Umístění měřicí stanice AIM v Jablonci nad Nisou 

 

 

V následujícím přehledu jsou uvedeny měřené hodnoty průměrných ročních 
koncentrací posuzovaných znečišťujících látek v roce 2007 na stanici Jablonec-město 
a rozpětí modelovaných hodnot v nejbližších referenčních bodech (vybrány byly 
referenční body do vzdálenosti 150 metrů od stanice). 

Tab. 9. Porovnání měřených a modelovaných hodnot – průměrné roční koncentrace 

Průměrné roční koncentrace (µg.m-3)  
Měřené hodnoty (2007) Rozpětí modelovaných hodnot 

Oxid dusičitý 20,3 19,4 – 22,1 
Oxid siřičitý 4,8 4,7 – 5,0 
Suspendované částice PM10 22,2 21,8 – 26,1 
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Jak je z přehledu patrné, lze konstatovat, že mezi modelovanými a měřenými 

průměrnými ročními koncentracemi hodnocených znečišťujících látek je velmi dobrá 
shoda. 

V případě krátkodobých nelze přímo porovnávat měřené a modelované 
hodnoty, neboť modelové výpočty uvažují s nejhorší kombinací emisních a 
rozptylových podmínek čili výsledné hodnoty odrážejí nejhorší stav, který 
v zájmovém území může nastat. V praxi ovšem taková situace nemusí nastat 
v průběhu několika let.  

V případě denních koncentrací suspendovaných částic PM10 je situace ještě 
složitější o vliv sekundární prašnosti. Tato složka celkové imisní zátěže je do 
modelových výpočtů sice zahrnuta, nicméně použitý model neumožňuje v tomto 
konkrétním případě správně namodelovat krátkodobé koncentrace. Důvodem je 
dosavadní absence odpovídající metodiky, která by dokázala vhodným způsobem 
postihnout ovlivnění krátkodobých koncentrací sekundární prašnosti z volných ploch.  

25 

 



ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU

s.
 r.

 o
.

 
ROZPTYLOVÁ STUDIE

MĚSTO JABLONEC NAD NISOU

 

 

Z Á V Ě R  

Cílem předkládané studie bylo komplexně posoudit stávající stav kvality 
ovzduší na území města Jablonec nad Nisou.  

Z výsledků hodnocení vyplývá, že v současné situaci je možné v zájmovém 
území očekávat v případě průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého hodnoty 
nejvýše na úrovni 73 % imisního limitu, u maximálních hodinových koncentrací bylo 
vypočteno možné překročení v blízkém okolí významných (zejména stacionárních 
zdrojů) v oblasti. 

U oxidu siřičitého není imisní limit stanoven pro průměrné roční koncentrace, 
hodnoty nejvyšších denních koncentrací byly vypočteny nejvýše na úrovni 94 % 
imisního limitu a u maximálních hodinových koncentrací pak nejvýše na úrovni 35 % 
imisního limitu. 

Průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM10 se v zájmovém území 
pohybují i v nejvíce zatížených lokalitách těsně pod hranicí imisního limitu (90 – 99 
%), v případě denních koncentrací byly naopak hodnoty překračující 50 µg.m-3 
vypočteny na většině zastavěného území a častější překročení imisního limitu, než 
v povolených 35 případech za rok bylo vypočteno přibližně v 1/4 referenčních bodů. 

Z hlediska celkové imisní zátěže v zájmovém území je možné konstatovat, že 
očekávané překračování imisního limitu se v případě maximálních hodinových 
koncentrací oxidu dusičitého týká pouze nejbližšího okolí několika nejvýznamnějších 
stacionárních zdrojů a jedné lokality v blízkosti silně zatížené komunikace, zatímco 
v případě denních koncentrací suspendovaných částic PM10 se nadlimitní hodnoty 
týkají širšího okolí prakticky všech komunikací v dotčené oblasti.  
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