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datum: 23.08.2012 

Ekologická zóna / Ekologická plaketa 

 

V zájmu snížení znečištění ovzduší prašným aerosolem a oxidem dusičitým byly v řadě 

německých měst zřízené ekologické zóny. 

Ekologická zóna je označena dopravní značkou a doplňkovou značkou. Značení vozidel 

plaketou (na vnitřní straně předního skla vozidla) a přidělení správné plakety danému vozidlu 

jsou upraveny v tzv. Nařízení o značení motorových vozidel s velmi nízkým množstvím emisí 

škodlivin (Nařízení o značení). Plaketa platí pro všechny ekologické zóny Německa. 

Přehled o ekologických zónách v Německu podává Spolkový úřad pro životní 
prostředí Umweltbundesamt na adrese http://gis.uba.de. 

Kromě toho poskytují města důležité informace o svých ekologických zónách (velikost, 

výjimky, servis, praktické pokyny) na svých internetových stránkách. 

Skupiny škodlivin 

Skupiny škodlivin se vzájemně liší množstvím emisí mikročástic z vozidel a označují se 

různými barvami plaket: 

 červená pro skupinu škodlivin 2, 

 žlutá pro skupinu škodlivin 3 

 zelená pro skupinu škodlivin 4.  

http://gis.uba.de/website/umweltzonen/index_engl.html
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Do ekologických zón smějí vjíždět pouze vozidla s příslušným označením plaketou. 

Příslušnou plaketou musí opatřit vozidlo pouze ten, kdo chce vjet do ekologické zóny. Při 

vjezdu na státní území Německa není jinak zapotřebí žádná plaketa. 

Do které skupiny škodlivin spadá dané vozidlo je zjednodušeně upraveno v ustanovení § 6 

Nařízení o značení. Pokud z dokladů vozidla není zřejmý evropský emisní stupeň, pak je 

směrodatné datum prvního přihlášení vozidla. Dovybavením vozidla s dieselovým motorem 

systémem na snižování množství mikročástic (PMS), např. filtrem mikročástic, lze obecně 

dosáhnout zařazení do následující vyšší skupiny škodlivin. Dosažený stupeň dovybavení 

(upraveno v Nařízení o značení) musí být doložen na základě potvrzení odborné dílny. 

Motorová vozidla s pohonem bez spalovacího motoru (např. vozidla s elektrickým pohonem) 

jsou zařazena do skupiny škodlivin 4 a obdrží zelenou plaketu. 

Distribuce plaket 

Výdejními místy plaket jsou orgány pro registraci vozidel nebo v souladu s právními předpisy 

dané země jinak příslušné orgány a uznávaná pracoviště pro provádění kontroly emisí 

výfukových plynů vozidel (autoopravny, čerpací stanice pohonných hmot vybavené dílnou a 

kontrolní organizace, jako např. Dekra a TÜV nebo též zahraniční zastoupení těchto 

kontrolních organizací). 

Plakety lze získat po předložení dokladů vozidla u kteréhokoliv shora uvedeného výdejního 

místa. 

Plakety lze rovněž objednat před cestou do oblasti ekologické zóny u některého ze shora 

uvedených výdejních míst. Doklady vozidla (v zásadě bez ověření) je možno předložit 

telefaxem, elektronickou poštou (skenovaný dokument) nebo jako kopii poštou. Plaketa pak 

bude zaslána poštou. Poplatky u výdejních míst činí 5 až 10 EUR. Při zaslání mohou být 

poplatky se započtením poštovného vyšší. 

Výjimky z povinnosti vybavení vozidla plaketou jsou možné podle ustanovení § 1 odstavce 2 

a přílohy 3 k § 2 odstavce 2 Nařízení o značení. Vjezd do ekologické zóny bez plakety nebo 

bez povolení výjimky je zakázán (je ukládána pokuta). 
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Přehled přiřazení vozidel do skupin škodlivin (v jednotlivých 
případech může dojít k odchylkám): 

Stupeň EURO Skupina 
škodlivin 

První přihlášení 
osobního 
automobilu 

První přihlášení 
nákladního 
automobilu 

Plaketa 

    
s dieselovým 
motorem  

s dieselovým 
motorem  

  

EURO 1 nebo horší 1 před 01.01.1997 před 01.10.1996 žádná 

EURO 2 nebo EURO 1 s PMS 2 od 01.01.1997 
do 31.12.2000 

od 01.10.1996 
do 30.09.2001 červená 

EURO 3 nebo EURO 2 s PMS 3 od 01.01.2001 
do 31.12.2005 

od 01.10.2001 
do 30.09.2006 žlutá 

EURO 4 nebo EURO 3 s PMS 
a lepší 4 od 01.01.2006 od 01.10.2006 zelená 

    
s benzinovým 
motorem / 
motorem na 
plyn 

s benzinovým 
motorem / 
motorem na 
plyn 

  

EURO 1 nebo horší (vozidla, 
která nespadají do skupiny 4) 1 před 01.01.1993 před 01.01.1993 žádná 

EURO 1 a lepší nebo Příloha 
XXIII StVZO popř. rovnocenné 
nařízení nebo 52. nařízení o 
výjimkách k StVZO popř. 
rovnocenné nařízení  

4 od 01.01.1993  od 01.01.1993  zelená 

Další informace 

 Přehled ekologických zón v Německu 
 Internetová stránka Spolkového ministerstva dopravy, výstavby a rozvoje měst 
 Tematický seznam Spolkového ministerstva životního prostředí: Prašný aerosol 

http://gis.uba.de/website/umweltzonen/index_engl.html
http://www.bmvbs.de/DE/VerkehrUndMobilitaet/verkehr-und-mobilitaet_node.html
http://www.bmu.de/themen/luft-laerm-verkehr/luftreinhaltung/umweltzonen-umweltplakette/
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