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Brňany trápí znečištění oxidem dusičitým z dopravy 
Brněnské ovzduší stále neplní zákonné limity 

 

Brno, 9. července 2019 – Výsledky oficiálního monitoringu z posledních let ukazují, že 
v Brně jsou stále místa znečištěna značným množstvím oxidu dusičitého (NO2), 
přinejmenším v oblasti Úvozu a Svatoplukovy ulice docházelo k překračování platného 
limitu (1). Projekt Centra pro životní prostředí a zdraví se pokusil zmapovat míru znečištění 
touto škodlivou látkou i na místech, kde stacionární monitorovací stanice umístěny nejsou. 
Za pomoci tzv. pasivních vzorkovačů provedl orientační měření znečištění na 34 místech 
Brna. Zhruba třetina z nich naznačuje možné překračování limitů, z toho 4 lokality vykázaly 
vysokou míru znečištění. Brno má však dlouhodobé problémy také s překračováním limitů 
pro znečištění prachem a rakovinotvorným benzo-a-pyrenem. 
 

„Nejvyšší hodnoty jsme naměřili v okolí městského okruhu a v širším centru města, konkrétně v ulici 

Otakara Ševčíka (55,2 µg/m3), na Zvonařce (50,4 µg/m3) a na Kolišti (54,7 µg/m3 + 50,8 µg/m3). 

Kromě předpokládaného znečištění na Úvoze (49,9 µg/m3) nebo ve Svatoplukově ulici (45,4 µg/m3) 
jsme však podobně vysoké hodnoty zaznamenali například také v blízkosti obchodního centra FUTURUM 

(48,3 µg/m3) nebo v Korejské ulici (40,8 µg/m3) v blízkostí křížení s Žabovřeskou (u Královopolských 
tunelů),“ uvedl MUDr. Miroslav Šuta, který koordinoval projekt Centra pro životní prostředí a 
zdraví (2). V Brně byly na čtyři týdny zhruba od poloviny března do poloviny dubna umístěny pasivní 
vzorkovače na 37 místech s různou mírou dopravní zátěže. K vyhodnocení ve švýcarské akreditované 
laboratoři jich bylo odesláno 34, neboť 3 byly ukradeny nebo zničeny. 
 

Brno má plnit limity pro znečištění oxidem dusičitým už od ledna 2010. Na základě žádosti ministerstva 
životního prostředí (MŽP) o poskytnutí výjimky však dostalo souhlas od Evropské komise, aby splnilo 
limity až od 1. ledna 2015. Ani prodloužená lhůta ale nestačila a znečištění ovzduší v Brně nadále 
překračuje limity stanovené evropskou směrnicí o ovzduší. 
 

Proto MŽP v roce 2016 vydalo Program zlepšování kvality ovzduší (PZKO), který měl teoreticky vést ke 
splnění limitů do roku 2020 (3). Program ale jako nerealistický a nedostatečný u soudu zpochybnila 
skupina občanů Brna (4), jež za pomoci právníků kanceláře Frank Bold (5) a s podporou ekologické 
právní organizace ClientEarth (6) úspěšně zažalovala ministerstvo. Nejvyšší správní soud v květnu 2018 
dal žalobcům za pravdu a program částečně zrušil. MŽP právě připravuje aktualizaci programu. 
 

Z hodnocení zdravotní rizik přitom vyplývá, že důsledkům znečištění ovzduší prachem v Brně lze každý 
rok přičíst více než 600 hospitalizovaných pacientů pro vážné nemoci srdce a cév, více než 150 
nemocničních příjmů pro dýchací onemocnění a kolem stovky předčasných úmrtí obyvatel Brna (7). 
 
Další informace: 
MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant pro ekologická a zdravotní rizika, Centrum pro životní prostředí 
a zdraví, tel.: 608 775 754, e-mail: miroslav.suta@centrum.cz 

 
Poznámky pro editory: 

(1) V roce 2017 dosáhly průměrné roční koncentrace na brněnských stanicích Úvoz 43,7 µg/m3 a Svatoplukova 42,1 µg/m3, 

roce 2018 pak hodnost 39,9 a 46,0 µg/m3. Limit vycházející ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 

21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu činí 40 µg/m3 a do 1. ledna 2010 je závazná i pro ČR. 
(2) Centrum pro životní prostředí a zdraví (CpŽPZ) je nevládní nezisková organizace, jejíž aktivity se zaměřují 

zejména na oblast nebezpečných chemických látek a znečištění ovzduší z hlediska jejich vlivu na životní prostředí a 
lidské zdraví. Více na http://www.cpzpz.cz 

(3) Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Brno (PZKO)  
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http://www.mzp.cz/cz/kvalita_ovzdusi_brno_2016 

(4) Žaloby podala paní Hana Suchánková a spolek Brnění u Městského soudu v Praze. Brnění zastřešuje kampaň 
Dejchej Brno, lokální kampaň skupiny maminek, žijících v blízkosti II. městského okruhu v Brně. Prostřednictvím 

informování veřejnosti, veřejných akcí a jednání s radnicí usilují o prosazení konkrétních opatření pro ochranu ovzduší 

a tím i zdraví a životů obyvatel/ek Brna. Více na http://www.dejchejbrno.cz 
(5) Frank Bold je mezinárodní tým právníků, který se zabývá aktuálními společenskými výzvami. Více na 

www.frankbold.org 
(6) ClientEarth je mezinárodní nezisková ekologická právní organizace, která se zajímá o problémy znečišťování 

životního prostředí. Více na www.clientaerth.org  

(7) Podrobné hodnocení zdravotních rizik vyplývajících ze znečištění ovzduší prachovými částicemi zpracoval Zdravotní 
ústav sídlem v Ústí nad Labem v roce 2017 na základě objednávky CpŽPZ. 

 

Tabulka - Přehled všech naměřených hodnot v Brně 

Místo měření  Průměrná 
koncentrace v µg/m3 

Otakara Ševčíka (bus) 55,2 
Bratislavská / Koliště 54,7 
Koliště 13 50,8 
Zvonařka (bus) 50,4 
Úvoz 33 49,4 
Na poříčí 9/11 49,4 
FUTURUM 48,3 
Svatoplukova (bus) 45,4 
Zvonařka (ČHMÚ) 41,7 
Korejská (bus) 40,8 
Vaňkovka 40,6 
Koliště / Malinovského nám. 39,1 

Husova (školka) 37,9 

Modřice - City hotel Brno 36,1 

Nové sady (bus) 35,4 

Kounicova / Moravské náměstí 34,9 

Husova 13 34,6 

Úvoz 19 / Trýbova 34,6 

Komín Svratecká (bus) 33,4 

Ústavní soud 31,5 

Královo Pole (nádraží) 31,4 

Berkova / Palackého 30,6 

Novoměstská 30,4 

Futurum Tesco 30,0 

Blahoslavova 41 29,6 
Novoměstská 13 (bus) 27,4 
Hrádecká 17 26,8 
Czech Globe 25,5 
Komín (zdravotní středisko) 25,3 
Purkyňova / Svatopluka Čecha 23,2 
Merhautova 139 22,4 
Banskobystrická 52 22,2 
Krkoškova 32 19,6 
Šimáčkova 139 7,8 
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