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1. ZADÁNÍ ROZPTYLOVÉ STUDIE 

Cílem předkládané studie je vyhodnocení kvality ovzduší v oblasti přeložky 

silnic II/240 a II/101 v úseku D7 – D8 (v dalším textu označovaná jako „hodnocená 

komunikace“). V rámci vyhodnocení na kvalitu ovzduší byla posouzena i II. etapa, 

tedy obchvat Kralup nad Vltavou. V rámci studie jsou tak hodnoceny všechny tři etapy 

posuzované komunikace: 

 I. etapa – (komunikace II/240): D7 – obchvat Kralup nad Vltavou (Holubice) 

 II. etapa – obchvat Kralup nad Vltavou 

 III. etapa – (komunikace II/101): obchvat Kralup nad Vltavou – D8 (II/608) 

Hodnocení kvality ovzduší je provedeno v souladu se zadáním pro následující 

varianty a stavy: 

 Rok 2024 – nulová varianta 

 Rok 2024 – aktivní varianty A, B, B1 

 Rok 2040 (bez SOKP) – nulová varianta 

 Rok 2040 (bez SOKP) – aktivní varianty A, B, B1 

 Rok 2040 (s SOKP) – nulová varianta 

 Rok 2040 (s SOKP) – aktivní varianty A, B, B1 

Variantní vedení trasy je řešeno pouze v I. etapě, v ostatních etapách je trasa 

vedena invariantně. Zákres jednotlivých variant je uveden na výkresu 1. 

Jako modelové znečišťující látky jsou hodnoceny oxid dusičitý, benzen, 

suspendované částice frakce PM10 a PM2,5 a benzo[a]pyren, které patří mezi 

nejzávažnější znečišťující příměsi z automobilové dopravy. 

Celkovou imisní situaci v zájmovém území v hodnocených výhledových 

horizontech není možné na základě dostupných dat odhadnout. Proto byl do výpočtu 

zahrnut pouze vliv automobilové dopravy na dopravní síti předané zadavatelem. Imisní 

pozadí není ve výpočtech zohledněno. Odhad úrovně imisního pozadí je proveden 

v samostatném hodnocení v rámci předkládané studie. 
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2. POUŽITÁ METODIKA VÝPOČTU 

Pro výpočet byl použit model ATEM [2], který je ve vyhlášce č. 330/2012 Sb. 

uveden jako jedna z referenčních metod pro imisní modelování. Jedná se o gaussovský 

disperzní model rozptylu znečištění, který imisní situaci hodnotí na základě 

podrobných klimatologických a meteorologických údajů [3, 4]. Model je založen na 

stacionárním řešení rovnice difúze pasivní příměsi v atmosféře. 

Model umožňuje: 

 výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachovými částicemi od velkého 

počtu bodových, liniových a plošných zdrojů znečišťování ovzduší 

 výpočet charakteristik znečištění v husté pravidelné i nepravidelné síti referenčních 

bodů tak, aby výsledky mohly být dále zpracovány např. pomocí geografického 

informačního systému (GIS) a podány v mapové formě 

 výpočet znečištění v relativně komplikovaném terénu 

 výpočet na základě většího počtu větrných růžic, přičemž každá z nich je 

charakteristická pro určitou část modelové oblasti a popisuje větrné poměry v této 

oblasti. 

Model zohledňuje odstraňování látek z atmosféry a transformaci oxidu 

dusnatého na oxid dusičitý. Pro výpočet koncentrace NO2 se vychází z výpočtu 

koncentrace NOx, avšak ve vstupních datech musí být zadán emisní poměr NO2/NOx 

a tento poměr je nutno znát pro každý jednotlivý zdroj. Na základě vzdálenosti zdroje 

a referenčního bodu a rychlosti proudění v úrovni ústí zdroje je nejprve určen čas, 

který je nutný k překonání dané vzdálenosti. Následně je vypočten imisní poměr 

NO2/NOx, který závisí na této časové hodnotě, výchozím poměru NO2/NOx a limitním 

poměru NO2/NOx dle meteorologických podmínek. 

Model umožňuje komplexně hodnotit imisní zatížení v zájmovém území. 

Výsledky modelových výpočtů poskytují následující imisní hodnoty: 

1. Průměrné roční koncentrace sledovaných znečišťujících látek  

2. Maximální krátkodobé koncentrace, resp. maximální hodinové hodnoty  

3. Dobu překročení imisních limitů pro jednotlivé znečišťující příměsi 

4. Podíly jednotlivých skupin zdrojů 

5. Příspěvky k celkové koncentraci z jednotlivých směrů proudění 

6. Směry proudění, kritické pro výskyt zvýšených hodinových koncentrací  
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Výpočet denních koncentrací a počtu překročení imisního limitu v případě 

částic PM10 byl proveden na základě metodiky uvedené v příloze č. 1. Metodického 

pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP ke zpracování rozptylových studií [6]. 

 

Denní koncentrace částic PM10 se vypočítají pomocí vztahu: 

Cd = 0,8364ChPd/24    pro Ch ≤ 360 µg.m
-3

 

Cd = [0,03482(ln Ch)
5,1144

]Pd/24  pro Ch > 360 µg.m
-3

 

 

kde Cd je maximální možná průměrná denní imisní koncentrace v průběhu roku 

Ch je maximální možná hodinová imisní koncentrace v průběhu roku 

Pd je počet hodin za den, kdy je zdroj v činnosti 

 

Doba překročení limitu pro denní koncentrace se vypočítá z hodnot průměrných 

ročních koncentrací následujícím způsobem: 

Pro hodnoty IHr PM10 ≤ 13,3 µg.m
-3

:
 

 VoL = 0 

Pro hodnoty > 13,3 µg.m
-3

: 

VoL = a + b(1 – exp( – (IHr – dlog(1 – 0,52) – c / d))
2
 

 

kde a = 0,5155 

b = 348,8097 

c = 63,8863 

d = 41,1309 

IHr=průměrná roční koncentrace PM10 

VoL=počet překročení limitu (Values over Limit) 

 

Pro výpočet doby překročení byly použity údaje o imisním pozadí ze čtverců 

pětiletých průměrů 2012 – 2016 vydaných ČHMÚ [7]. 
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3. VSTUPNÍ ÚDAJE 

3.1. Hodnocené území 

Předkládaná studie hodnotí dopady záměru plánované přeložky silnice II/240. 

Trasa přeložky zasahuje na území okresů Praha – západ a Mělník ve Středočeském 

kraji. Plocha hodnoceného území činí cca 980 km
2
 a je patrná z výkresu 1. 

 

3.2. Údaje o zdrojích 

Pro vyhodnocení imisní situace v zájmovém území byly využity intenzity 

automobilové dopravy převzaté z projektu společnosti AF-CITYPLAN s. r. o. [7]. 

 

Pro výpočty emisí z automobilové dopravy byl použit model MEFA 13 [1]. Ve 

výpočtu byla zohledněna dynamická skladba vozového parku (podíly vozidel bez 

katalyzátoru a automobilů splňujících jednotlivé limity EURO). V případě hodnocení 

suspendovaných prachových částic PM10 a PM2,5 a benzo[a]pyrenu byly vedle sazí, 

emitovaných přímo spalovacími motory do ovzduší (tzv. primární prašnost), vypočteny 

také emise částic zvířených projíždějícími automobily (sekundární prašnost), a to podle 

"Metodiky pro výpočet emisí částic pocházejících z resuspenze ze silniční dopravy" 

[6]. 

Výsledky emisní bilance pro všechny hodnocené stavy a jednotlivé varianty 

záměru jsou uvedeny v následujících tabulkách. 
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Tab. 1. Produkce emisí z automobilové dopravy – rok 2024 (nulová varianta) 

Komunikace 
Délka 

(km) 

(t.rok
-1

) (g.rok
-1

) 

Oxidy 

dusíku 
Benzen PM10

*
 PM2,5

*
 B[a]P

*
 

D7 (Praha – Tuchoměřice) 5,3 40,3 0,4 61,6 16,5 1 133,1 

D7 (Tuchoměřice – Slaný) 21,1 117,3 1,1 241,4 63,6 3 238,4 

I/16 (D7 – D8) 22,2 48,8 0,4 156,9 40,6 1 359,3 

D8 (Kozomín – Nová Ves) 8,5 86,7 0,7 230,8 60,2 3 729,6 

D8 (Praha – Kozomín) 12,9 191,4 1,7 422,3 111,0 8 047,1 

II/101 (Dřetovice – Veltrusy) 17,0 11,6 0,2 22,6 6,1 267,8 

II/240 (Horoměřice – Kralupy nad Vltavou) 13,7 18,6 0,2 40,3 10,9 434,2 

Celkem 100,7 514,7 4,7 1 175,9 308,9 18 209,5 

* včetně sekundární prašnosti z dopravy 

 

Tab. 2. Produkce emisí z automobilové dopravy – rok 2024 (varianta A) 

Komunikace 
Délka 

(km) 

(t,rok
-1

) (g,rok
-1

) 

Oxidy 

dusíku 
Benzen PM10

*
 PM2,5

*
 B[a]P

*
 

D7 (Praha – Tuchoměřice) 5,3 44,0 0,4 68,2 18,2 1 295,6 

D7 (Tuchoměřice – Slaný) 21,1 102,9 1,0 206,9 54,5 2 648,4 

I/16 (D7 – D8) 22,2 38,1 0,3 128,5 33,1 989,5 

D8 (Kozomín – Nová Ves) 8,5 95,1 0,8 254,6 66,3 4 289,5 

D8 (Praha – Kozomín) 12,9 192,7 1,7 425,7 111,8 8 136,6 

II/101 (Dřetovice – Veltrusy) 17,0 5,1 0,1 14,2 3,7 118,2 

II/240 (Horoměřice – Kralupy nad Vltavou) 13,7 8,1 0,1 21,5 5,8 191,2 

Hodnocená komunikace – I. etapa 10,3 29,7 0,3 56,2 15,2 736,4 

Hodnocená komunikace – II. etapa 4,1 13,0 0,1 21,6 5,9 323,6 

Hodnocená komunikace – III. etapa 2,2 7,6 0,1 12,7 3,4 191,6 

Celkem 117,3 536,3 4,9 1 210,1 317,9 18 920,6 

* včetně sekundární prašnosti z dopravy 
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Tab. 3. Produkce emisí z automobilové dopravy – rok 2024 (varianta B) 

Komunikace 
Délka 

(km) 

(t.rok
-1

) (g.rok
-1

) 

Oxidy 

dusíku 
Benzen PM10

*
 PM2,5

*
 B[a]P

*
 

D7 (Praha – Tuchoměřice) 5,3 43,9 0,4 69,7 18,6 1 308,9 

D7 (Tuchoměřice – Slaný) 21,1 113,5 1,0 234,8 61,8 3 096,5 

I/16 (D7 – D8) 22,2 44,0 0,4 157,0 40,4 1 231,9 

D8 (Kozomín – Nová Ves) 8,5 92,7 0,8 243,2 63,4 4 054,4 

D8 (Praha – Kozomín) 12,9 194,3 1,7 426,3 112,0 8 179,5 

II/101 (Dřetovice – Veltrusy) 17,0 5,0 0,1 13,8 3,6 114,9 

II/240 (Horoměřice – Kralupy nad Vltavou) 13,7 9,3 0,1 22,1 6,0 218,8 

Hodnocená komunikace – I. etapa 11,2 26,1 0,3 52,7 14,1 627,4 

Hodnocená komunikace – II. etapa 4,1 11,9 0,1 18,6 5,1 286,5 

Hodnocená komunikace – III. etapa 2,2 7,2 0,1 11,2 3,0 173,8 

Celkem 118,2 547,9 5,0 1 249,4 328,0 19 292,6 

* včetně sekundární prašnosti z dopravy 

 

Tab. 4. Produkce emisí z automobilové dopravy – rok 2024 (varianta B1) 

Komunikace 
Délka 

(km) 

(t.rok
-1

) (g.rok
-1

) 

Oxidy 

dusíku 
Benzen PM10

*
 PM2,5

*
 B[a]P

*
 

D7 (Praha – Tuchoměřice) 5,3 43,6 0,4 69,6 18,6 1 302,4 

D7 (Tuchoměřice – Slaný) 21,1 113,3 1,0 235,2 61,9 3 095,3 

I/16 (D7 – D8) 22,2 44,0 0,4 157,6 40,6 1 232,3 

D8 (Kozomín – Nová Ves) 8,5 92,7 0,8 243,2 63,4 4 054,7 

D8 (Praha – Kozomín) 12,9 194,2 1,7 426,3 112,0 8 177,6 

II/101 (Dřetovice – Veltrusy) 17,0 5,0 0,1 13,8 3,6 115,2 

II/240 (Horoměřice – Kralupy nad Vltavou) 13,7 9,6 0,1 22,8 6,1 227,5 

Hodnocená komunikace – I. etapa 10,4 25,0 0,3 50,2 13,4 603,0 

Hodnocená komunikace – II. etapa 4,1 12,0 0,1 18,6 5,0 288,4 

Hodnocená komunikace – III. etapa 2,2 7,2 0,1 11,2 3,0 174,0 

Celkem 117,4 546,6 5,0 1 248,5 327,6 19 270,4 

* včetně sekundární prašnosti z dopravy 
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Tab. 5. Produkce emisí z automobilové dopravy – rok 2040 bez SOKP (nulová varianta) 

Komunikace 
Délka 

(km) 

(t.rok
-1

) (g.rok
-1

) 

Oxidy 

dusíku 
Benzen PM10

*
 PM2,5

*
 B[a]P

*
 

D7 (Praha – Tuchoměřice) 5,3 34,0 0,4 64,7 17,0 1 251,5 

D7 (Tuchoměřice – Slaný) 21,1 95,3 0,9 251,5 65,2 3 522,9 

I/16 (D7 – D8) 22,2 45,1 0,4 160,5 41,6 1 688,7 

D8 (Kozomín – Nová Ves) 8,5 78,1 0,7 278,0 71,3 4 906,5 

D8 (Praha – Kozomín) 12,9 170,5 1,6 469,8 121,5 9 688,0 

II/101 (Dřetovice – Veltrusy) 17,0 10,7 0,2 24,8 6,6 327,6 

II/240 (Horoměřice – Kralupy nad Vltavou) 13,7 15,2 0,2 38,0 10,2 470,9 

Celkem 100,7 448,9 4,4 1 287,3 333,4 21 856,1 

* včetně sekundární prašnosti z dopravy 

 

Tab. 6. Produkce emisí z automobilové dopravy – rok 2040 bez SOKP (varianta A) 

Komunikace 
Délka 

(km) 

(t.rok
-1

) (g.rok
-1

) 

Oxidy 

dusíku 
Benzen PM10

*
 PM2,5

*
 B[a]P

*
 

D7 (Praha – Tuchoměřice) 5,3 36,4 0,4 70,1 18,4 1 390,4 

D7 (Tuchoměřice – Slaný) 21,1 81,5 0,8 205,2 53,3 2 745,4 

I/16 (D7 – D8) 22,2 36,7 0,4 121,7 31,5 1 242,1 

D8 (Kozomín – Nová Ves) 8,5 84,7 0,7 307,5 78,8 5 609,2 

D8 (Praha – Kozomín) 12,9 170,8 1,6 468,0 121,1 9 663,2 

II/101 (Dřetovice – Veltrusy) 17,0 4,8 0,1 14,9 3,9 145,9 

II/240 (Horoměřice – Kralupy nad Vltavou) 13,7 7,1 0,1 22,5 6,0 219,6 

Hodnocená komunikace – I. etapa 10,3 23,6 0,3 56,7 15,1 780,6 

Hodnocená komunikace – II. etapa 4,1 10,8 0,1 21,9 5,8 355,4 

Hodnocená komunikace – III. etapa 2,2 6,2 0,1 13,0 3,5 207,2 

Celkem 117,3 462,6 4,6 1 301,5 337,4 22 359,0 

* včetně sekundární prašnosti z dopravy 
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Tab. 7. Produkce emisí z automobilové dopravy – rok 2040 bez SOKP (varianta B) 

Komunikace 
Délka 

(km) 

(t.rok
-1

) (g.rok
-1

) 

Oxidy 

dusíku 
Benzen PM10

*
 PM2,5

*
 B[a]P

*
 

D7 (Praha – Tuchoměřice) 5,3 36,1 0,4 71,7 18,7 1 402,6 

D7 (Tuchoměřice – Slaný) 21,1 92,7 0,9 245,6 63,7 3 392,5 

I/16 (D7 – D8) 22,2 42,6 0,4 156,3 40,4 1 580,4 

D8 (Kozomín – Nová Ves) 8,5 81,6 0,7 288,7 74,1 5 188,6 

D8 (Praha – Kozomín) 12,9 171,5 1,6 468,4 121,2 9 688,5 

II/101 (Dřetovice – Veltrusy) 17,0 4,6 0,1 14,1 3,7 138,2 

II/240 (Horoměřice – Kralupy nad Vltavou) 13,7 8,0 0,1 22,8 6,1 246,8 

Hodnocená komunikace – I. etapa 11,2 20,3 0,2 48,5 12,8 629,2 

Hodnocená komunikace – II. etapa 4,1 9,7 0,1 17,6 4,7 300,7 

Hodnocená komunikace – III. etapa 2,2 5,7 0,1 10,9 2,9 179,8 

Celkem 118,2 472,8 4,6 1 344,6 348,3 22 747,3 

* včetně sekundární prašnosti z dopravy 

 

Tab. 8. Produkce emisí z automobilové dopravy – rok 2040 bez SOKP (varianta B1) 

Komunikace 
Délka 

(km) 

(t.rok
-1

) (g.rok
-1

) 

Oxidy 

dusíku 
Benzen PM10

*
 PM2,5

*
 B[a]P

*
 

D7 (Praha – Tuchoměřice) 5,3 35,9 0,4 71,5 18,7 1 395,7 

D7 (Tuchoměřice – Slaný) 21,1 92,0 0,9 246,5 63,9 3 379,8 

I/16 (D7 – D8) 22,2 42,6 0,4 156,9 40,5 1 585,3 

D8 (Kozomín – Nová Ves) 8,5 82,1 0,7 288,7 74,1 5 201,8 

D8 (Praha – Kozomín) 12,9 171,2 1,6 468,0 121,1 9 673,0 

II/101 (Dřetovice – Veltrusy) 17,0 4,6 0,1 14,2 3,7 139,9 

II/240 (Horoměřice – Kralupy nad Vltavou) 13,7 8,1 0,1 23,1 6,2 250,6 

Hodnocená komunikace – I. etapa 10,4 19,4 0,2 46,6 12,3 604,9 

Hodnocená komunikace – II. etapa 4,1 9,8 0,1 17,5 4,7 303,5 

Hodnocená komunikace – III. etapa 2,2 5,7 0,1 10,8 2,9 180,0 

Celkem 117,4 471,4 4,6 1 343,8 348,1 22 714,5 

* včetně sekundární prašnosti z dopravy 
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Tab. 9. Produkce emisí z automobilové dopravy – rok 2040 s SOKP (nulová varianta) 

Komunikace 
Délka 

(km) 

(t.rok
-1

) (g.rok
-1

) 

Oxidy 

dusíku 
Benzen PM10

*
 PM2,5

*
 B[a]P

*
 

D7 (Praha – Tuchoměřice) 5,3 40,2 0,4 77,2 20,3 1 502,2 

D7 (Tuchoměřice – Slaný) 21,1 92,2 0,9 225,7 58,7 3 208,9 

I/16 (D7 – D8) 22,2 21,7 0,2 99,1 25,1 698,0 

D8 (Kozomín – Nová Ves) 8,5 80,9 0,7 296,2 75,9 5 306,1 

D8 (Praha – Kozomín) 12,9 172,9 1,6 495,8 128,1 10 276,7 

II/101 (Dřetovice – Veltrusy) 17,0 6,0 0,1 15,6 4,1 180,6 

II/240 (Horoměřice – Kralupy nad Vltavou) 13,7 12,3 0,2 30,1 8,1 385,3 

Celkem 100,7 426,2 4,1 1 239,7 320,3 21 557,8 

* včetně sekundární prašnosti z dopravy 

 

Tab. 10. Produkce emisí z automobilové dopravy – rok 2040 s SOKP (varianta A) 

Komunikace 
Délka 

(km) 

(t.rok
-1

) (g.rok
-1

) 

Oxidy 

dusíku 
Benzen PM10

*
 PM2,5

*
 B[a]P

*
 

D7 (Praha – Tuchoměřice) 5,3 41,9 0,5 77,7 20,5 1 546,7 

D7 (Tuchoměřice – Slaný) 21,1 92,0 0,9 223,1 58,1 3 171,3 

I/16 (D7 – D8) 22,2 20,4 0,2 104,1 26,3 666,9 

D8 (Kozomín – Nová Ves) 8,5 81,2 0,7 295,9 75,9 5 305,8 

D8 (Praha – Kozomín) 12,9 171,4 1,6 489,3 126,4 10 106,7 

II/101 (Dřetovice – Veltrusy) 17,0 3,8 0,1 13,1 3,4 113,8 

II/240 (Horoměřice – Kralupy nad Vltavou) 13,7 6,0 0,1 21,3 5,6 188,0 

Hodnocená komunikace – I. etapa 10,3 12,5 0,2 29,6 7,7 355,4 

Hodnocená komunikace – II. etapa 4,1 4,9 0,1 11,1 2,9 143,0 

Hodnocená komunikace – III. etapa 2,2 3,6 0,0 7,3 1,9 105,8 

Celkem 117,3 437,7 4,4 1 272,5 328,7 21 703,4 

* včetně sekundární prašnosti z dopravy 
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Tab. 11. Produkce emisí z automobilové dopravy – rok 2040 s SOKP (varianta B) 

Komunikace 
Délka 

(km) 

(t.rok
-1

) (g.rok
-1

) 

Oxidy 

dusíku 
Benzen PM10

*
 PM2,5

*
 B[a]P

*
 

D7 (Praha – Tuchoměřice) 5,3 40,6 0,4 77,3 20,4 1 512,1 

D7 (Tuchoměřice – Slaný) 21,1 92,9 0,9 225,8 58,8 3 224,8 

I/16 (D7 – D8) 22,2 20,1 0,2 105,5 26,6 660,1 

D8 (Kozomín – Nová Ves) 8,5 81,4 0,7 296,0 75,9 5 315,1 

D8 (Praha – Kozomín) 12,9 173,0 1,6 490,2 126,7 10 164,5 

II/101 (Dřetovice – Veltrusy) 17,0 3,7 0,1 13,0 3,4 112,7 

II/240 (Horoměřice – Kralupy nad Vltavou) 13,7 7,0 0,1 21,9 5,8 216,5 

Hodnocená komunikace – I. etapa 11,2 10,4 0,1 33,1 8,5 301,7 

Hodnocená komunikace – II. etapa 4,1 4,6 0,1 11,0 2,8 135,6 

Hodnocená komunikace – III. etapa 2,2 3,6 0,0 7,3 1,9 105,4 

Celkem 118,2 437,3 4,2 1 281,1 330,8 21 748,5 

* včetně sekundární prašnosti z dopravy 

 

Tab. 12. Produkce emisí z automobilové dopravy – rok 2040 s SOKP (varianta B1) 

Komunikace 
Délka 

(km) 

(t.rok
-1

) (g.rok
-1

) 

Oxidy 

dusíku 
Benzen PM10

*
 PM2,5

*
 B[a]P

*
 

D7 (Praha – Tuchoměřice) 5,3 40,5 0,4 77,3 20,4 1 509,2 

D7 (Tuchoměřice – Slaný) 21,1 92,8 0,9 225,8 58,8 3 224,1 

I/16 (D7 – D8) 22,2 20,1 0,2 105,5 26,6 659,8 

D8 (Kozomín – Nová Ves) 8,5 81,4 0,7 296,0 75,9 5 314,4 

D8 (Praha – Kozomín) 12,9 172,7 1,6 490,0 126,6 10 152,7 

II/101 (Dřetovice – Veltrusy) 17,0 3,8 0,1 13,1 3,4 114,0 

II/240 (Horoměřice – Kralupy nad Vltavou) 13,7 7,3 0,1 21,8 5,8 226,7 

Hodnocená komunikace – I. etapa 10,4 10,2 0,1 30,9 7,9 293,1 

Hodnocená komunikace – II. etapa 4,1 4,8 0,1 10,9 2,8 140,2 

Hodnocená komunikace – III. etapa 2,2 3,6 0,0 7,3 1,9 106,0 

Celkem 117,4 437,2 4,2 1 278,6 330,1 21 740,2 

* včetně sekundární prašnosti z dopravy 
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3.3. Meteorologické podklady 

Základním meteorologickým podkladem pro modelový výpočet je větrná růžice 

charakteristická pro danou oblast, která byla zpracována Českým 

hydrometeorologickým ústavem z průměrných hodnot za období let 2007 – 2016. 

Uvedená růžice je platná pro výšku 10 metrů nad zemí. 

Na většině hodnoceného území byla použita větrná růžice pro lokalitu Holubice, 

další dvě dílčí růžice byly použity pro dvě specifické lokality v údolí Zákolanského 

potoka, a to lokality Otvovice a Minice. 

Růžice popisují proudění ve vybrané lokalitě za různých rozptylových 

podmínek. Větrná růžice použitá v modelu byla rozdělena na šestnáct základních 

směrů proudění (S, SSV, SV, VSV, ...), tři třídy rychlosti větru (1,7; 5,0 a 11,0 m.s
-1

) a 

pět tříd stability. Výsledné imisní charakteristiky byly vypočteny odděleně pro všechny 

třídy stability a rychlosti větru, tedy pro každý typ rozptylových podmínek, které se 

mohou vyskytovat v zájmové oblasti. Souhrnná podoba větrné růžice je uvedena 

v následující tabulce, grafické znázornění růžice je patrné z obrázků 1 až 3. 

 Tab. 13. Tabelární podoba větrné růžice platné pro zájmové území (četnost proudění 

větru v %) 

TR* Růžice – lokalita Holubice 
Calm součet  

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

1,7 3,66 1,83 1,82 2,09 2,97 6,06 4,13 4,06 4,23 3,53 3,78 3,73 4,52 4,17 2,80 3,99 1,50 58,87 

5,0 1,64 0,59 0,30 0,94 1,91 1,72 1,59 1,70 1,85 2,34 5,40 7,44 3,89 3,21 2,94 2,69 0,00 40,15 

11,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,03 0,06 0,16 0,40 0,13 0,11 0,06 0,01 0,00 0,98 

 5,30 2,42 2,12 3,03 4,88 7,78 5,73 5,77 6,11 5,93 9,34 11,57 8,54 7,49 5,80 6,69 1,50 100,00 

TR* Růžice – lokalita Otvovice 
Calm součet  

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

1,7 2,55 1,78 2,80 2,69 1,65 1,33 1,39 1,64 1,84 1,53 2,54 4,59 2,06 1,86 1,94 2,33 0,43 34,95 

5,0 3,57 1,97 1,25 2,75 3,85 2,28 1,82 1,25 1,77 3,25 7,76 10,47 5,92 3,38 3,72 4,81 0,00 59,82 

11,0 0,04 0,01 0,00 0,04 0,06 0,02 0,04 0,01 0,00 0,07 0,71 2,28 1,15 0,33 0,29 0,18 0,00 5,23 

 6,16 3,76 4,05 5,48 5,56 3,63 3,25 2,90 3,61 4,85 11,01 17,34 9,13 5,57 5,95 7,32 0,43 100,00 

TR* Růžice – lokalita Minice 
Calm součet  

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

1,7 3,08 2,23 1,47 2,09 2,17 1,93 2,50 4,25 2,34 1,86 2,16 2,14 1,85 2,29 1,43 3,36 0,41 37,56 

5,0 3,62 1,73 1,06 2,57 4,67 2,72 2,16 1,64 1,94 3,37 7,53 9,11 4,92 3,19 3,54 4,24 0,00 58,01 

11,0 0,02 0,00 0,00 0,02 0,09 0,03 0,04 0,01 0,00 0,07 0,65 2,10 0,84 0,24 0,21 0,11 0,00 4,43 

 6,72 3,96 2,53 4,68 6,93 4,68 4,70 5,90 4,28 5,30 10,34 13,35 7,61 5,72 5,18 7,71 0,41 100,00 

*TR – Třídní rychlost větru, Calm – podíl výskytu bezvětří 
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Obr. 1. Grafická podoba větrné růžice – lokalita Holubice 

 

 

Obr. 2. Grafická podoba větrné růžice – lokalita Otvovice 
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Obr. 3. Grafická podoba větrné růžice – lokalita Minice 

 

 

3.4. Popis referenčních bodů 

Referenční bod (RB) představuje místo v území, ve kterém jsou vypočteny 

charakteristiky znečištění ovzduší pro jednotlivé druhy znečišťujících látek. Každý bod 

této sítě je charakterizován souřadnicemi X, Y a nadmořskou výškou Z. 

Do modelových výpočtů bylo zahrnuto celé území pokryté sítí s modelovými 

intenzitami dopravy, které byly předány zadavatelem. Velikost tohoto území činí cca 

900 km
2
. Výpočet byl proveden v pravidelné trojúhelníkové síti referenčních bodů 

s roztečí 500 m. Dále byly vytvořeny referenční body v pásu vzdáleném 50 metrů od 

komunikační sítě. Celkový počet referenčních bodů je 17 831. Rozložení referenčních 

bodů je zachyceno na výkresu 1. 

 

3.5. Znečišťující látky a příslušné imisní limity 

Jako modelové znečišťující látky jsou v této studii zpracovány následující látky 

a jejich imisní veličiny: 

 průměrné roční a maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého 

 průměrné roční koncentrace benzenu 

 průměrné roční a maximální denní koncentrace suspendovaných částic PM10 

 průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM2,5 

 průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu 
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Jedná se o reprezentativní znečišťující látky pro vyhodnocení vlivů 

automobilové dopravy na kvalitu ovzduší. Výsledky modelových výpočtů jsou 

vyhodnoceny ve vztahu k imisním limitům, které určují přípustnou úroveň znečištění 

ovzduší. Jejich hodnoty jsou pro jednotlivé znečišťující látky stanoveny Přílohou č. 1 

zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. V případě krátkodobých (hodinových či 

denních) koncentrací je vedle výše limitu stanoven i tolerovaný počet překročení 

limitní hodnoty v průběhu kalendářního roku. 

 

Tab. 14. Limitní hodnoty pro ochranu zdraví 

Látka Časový interval Imisní limit  
Maximální tolerovaný 

počet překročení za rok 

Oxid dusičitý 
1 rok 40 g.m

-3
 – 

1 hod 200 g.m
-3

 18 

Benzen 1 rok 5 g.m
-3

 – 

Suspendované částice PM10 
1 rok 40 g.m

-3
 – 

1 den 50 µg.m
-3

 35 

Suspendované částice PM2,5 1 rok 25 / 20
*
 g.m

-3
 – 

Benzo[a]pyren 1 rok 1 ng.m
-3

 – 
* Platnost imisního limitu 20 µg.m-3 od 1. 1. 2020. 

 

3.6. Hodnocení současné úrovně znečištění v předmětné lokalitě 

Současnou kvalitu ovzduší je možné vyhodnotit na základě pětiletých průměrů 

koncentrací znečišťujících látek (od roku 2012 do roku 2016) publikovaných ČHMÚ 

[7] pro potřeby zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Tato data jsou uváděna pro 

čtverce 1×1 km. Posuzovaná komunikace prochází celkem 25 čtverci. 

Následující přehled přibližuje rozsah hodnot imisní zátěže v hodnocené lokalitě 

a jejich porovnání s hodnotami imisních limitů. 

 

Tab. 15. Průměrné hodnoty koncentrací za období 2012 – 2016 

Znečišťující látka Veličina Jednotka Zájmové území Imisní limit 
Podíl na  

imis. limitu (%) 

Oxid dusičitý roční průměr µg.m
-3

 13,0 – 21,7 40 32,5 – 54,3 

Oxid siřičitý 4. nejvyšší denní průměr µg.m
-3

 18,3 – 21,6 125 14,6 – 17,3 

Částice PM10 roční průměr µg.m
-3

 23,5 – 27,2 40 58,8 – 68,0 

Částice PM10 36. nejvyšší denní průměr µg.m
-3

 41,9 – 49,6 50 83,8 – 99,2 

Částice PM2,5 roční průměr µg.m
-3

 16,7 – 18,6 25
*
 66,8 – 74,4 
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Znečišťující látka Veličina Jednotka Zájmové území Imisní limit 
Podíl na  

imis. limitu (%) 

Benzen roční průměr µg.m
-3

 1,1 – 1,2 5 22 – 24 

Benzo[a]pyren roční průměr ng.m
-3

 0,97 – 1,68 1 97 – 168 

Arsen roční průměr ng.m
-3

 1,9 – 2,57 6 31,7 – 9,5 

Kadmium roční průměr ng.m
-3

 0,35 – 0,49 5 7,0 – 9,8 

Olovo roční průměr ng.m
-3

 5,1 – 6,4 500 1,0 – 1,3 

Nikl roční průměr ng.m
-3

 0,7 – 0,9 20 3,5 – 4,5 

Tučně jsou zvýrazněny hodnoty překračující daný imisní limit. 
* Od 1. 1. 2020 platnost imisního limitu ve výši 20 µg.m-3. 

 

Jak je patrné, podle ČHMÚ jsou v území splněny všechny imisní limity, ze 

kterých se vychází při hodnocení kvality ovzduší. Je překročen limit pro roční 

průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se pouze přihlíží (§ 12 odst. 1 zákona 

č. 201/2012 Sb.), imisní limit je překročen nejvýše o 68 %.  

 

V případě krátkodobých koncentrací NO2 nejsou údaje o pětiletých průměrech 

publikovány, v následujícím přehledu jsou uvedeny nejvyšší hodnoty naměřené na 

nejbližších stanicích imisního monitoringu za poslední publikované pětileté období 

[12]. Jedná se o dvě pozaďové stanice, a to stanice Mladá Boleslav nacházející se 

v městském typu zóny a stanice Rožďalovice – Ruská ve venkovském typu zóny. 

 

Tab. 16. Měření koncentrací NO2 – imisní monitoring 2012 – 2016 (hodnoty relevantní 

pro plnění imisního limitu, tedy 19. nejvyšší hodnota v kalendářním roce) 

Stanice 
Imisní limit 

(µg.m
-3

) 
2012 2013 2014 2015 2016 

Mladá Boleslav 

(SMBOA) 
200 

75,9 76,1 80,7 86,5 73,5 

Rožďalovice – Ruská 

(SRORA) 
– – – – 36,5 

 

Na obou uvedených stanicích byl v posledních 5 letech imisní limit splněn 

s významnou rezervou, 19. nejvyšší hodnota byla zaznamenána do 86,5 µg.m
-3

 (stanice 

Mladá Boleslav, rok 2015). Lze předpokládat, že v hodnocené lokalitě (předměstí 

okresního města) budou hodnoty imisní zátěže nižší než v městské zóně Mladé 

Boleslavi a vyšší než v venkovské zóně v okolí Rožďalovic. 
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4. VÝSLEDKY MODELOVÝCH VÝPOČTŮ 

4.1. Komentář k výsledkům modelových výpočtů 

K hodnoceným veličinám je třeba uvést některé skutečnosti, které byly 

v průběhu posledních let analyzovány na základě řady simulací, a porovnání výsledků 

modelu s reálnými měřeními v monitorovací síti. 

 Pro posuzování úrovně znečištění ovzduší jsou jednoznačně nejvhodnější průměrné 

roční koncentrace. Zjištěné rozdíly v polích průměrných ročních hodnot modelových 

koncentrací skutečně vypovídají o celkovém vývoji změny územní zátěže příslušnou 

znečišťující látkou. 

 Při hodnocení maximálních hodinových či 24 hodinových koncentrací jakékoliv 

znečišťující látky je třeba si uvědomit zásadní rozdíl mezi fyzikální podstatou 

modelových a skutečných, resp. měřených hodnot. Měřené hodnoty hodinových 

koncentrací, podle své definice, vždy popisují imisní stav, který v atmosféře vznikl při 

nepříznivých rozptylových podmínkách za povětrnostních (nebo rozptylových) situací, 

které skutečně nastaly a trvaly stanovenou dobu, tj. v daném případě alespoň 60 minut 

nebo alespoň 24 hodin. K těmto hodnotám jsou následně rovněž vztahovány příslušné 

imisní limity podle zákona o ochraně ovzduší. Naproti tomu modelové hodnoty 

popisují stav, který by v atmosféře mohl nastat za hypotetického předpokladu souhry 

všech nejméně příznivých okolností (tj. směr větru od zdroje, minimální rychlost 

větru, silná teplotní stabilita apod.). Taková situace může, ale zpravidla nemusí 

v průběhu roku (či let) vůbec nastat. Skutečné hodnoty krátkodobých koncentrací se 

tedy mohou od maximálních modelových hodnot v průběhu roku (či let) i výrazně lišit.  

 Ačkoli jsou hodnoty maximálních hodinových a 24 hodinových koncentrací 

prezentovány na jednom grafickém výstupu, často jsou vypočteny pro každý bod při 

jiných podmínkách a nenastanou tedy v celém území najednou. Např. pokud je 

v zájmové oblasti dominantním zdrojem emisí silně zatížená komunikace, pak jsou 

hodnoty IHk v bodech severně od komunikace platné pro jižní proudění, na opačné 

straně však jde o hodnoty uvažované při proudění ze severu (od silnice). Výkresy 

maximálních hodinových koncentrací tedy ukazují nejvyšší vypočtené hodnoty 

v jednotlivých místech, nikoli souvislé „pole“, jako je tomu u ročních hodnot. 

Popsaná fyzikální odlišnost podstaty obou hodnot je hlavním důvodem, proč 

modelové hodnoty maximálních hodinových koncentrací nelze na rozdíl od 

průměrných ročních hodnot s výsledky měření porovnávat, a proč je následně 

i problematické jejich přímé porovnávání s imisními limity. Skutečné hodinové 

hodnoty mohou být navíc ovlivněny i zcela lokální topografií krajiny a charakterem 

městské zástavby, a to v kladném i záporném smyslu. Podobným způsobem je třeba 

přistupovat i k analýze modelových hodnot očekávaného překročení krátkodobých 

imisních limitů. Zcela odpovídající vypovídací schopnost mají však modelové hodnoty 

maximálních krátkodobých koncentrací, pokud jde o relativní posouzení jednotlivých 
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částí území. Umožňují dobře postihnout rozdíly v „rizikovosti“ či „náchylnosti“ území 

k výskytu extrémních koncentrací, a to z hlediska prostorového (porovnání různých 

oblastí) i časového (porovnávání různých období).  

 

4.2. Rok 2024 

4.2.1. Oxid dusičitý – průměrné roční koncentrace 

Imisní limit pro průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého je stanoven ve 

výši 40 µg.m
-3

. Modelové výpočty nezohledňují imisní pozadí, pro potřeby porovnání 

se stanovenými limity je však možné použít pětileté průměry koncentrací, jejichž 

vyhodnocení je provedeno v kapitole 3.6. 

 Příspěvek automobilové dopravy k průměrným ročním koncentracím oxidu dusičitého 

ve výchozím stavu v roce 2024 je zobrazen na výkresu 2. Nejvyšší hodnoty byly 

vypočteny na úrovni do 10,0 µg.m
-3

, a to v okolí křižovatky Kbelské a Novopacké 

v Praze, hodnoty do 9 µg.m
-3

 pak byly vypočteny v lokalitě Přední Kopanina. Vyšší 

hodnoty lze očekávat také podél hlavních komunikací v území, tedy dálnice D8 (do 

6 µg.m
-3

) a dálnice D7 a D6 (do 4 µg.m
-3

). Z dalších lokalit je možné ještě zvýšené 

hodnoty očekávat zejména v oblasti zástavby Kralup nad Vltavou (lokálně do cca 

2 µg.m
-3

). V dalších částech území byly vypočteny příspěvky zpravidla do 1 µg.m
-3

. 

 Výkresy 3 – 5 zachycují rozdílové hodnoty průměrných ročních koncentrací oxidu 

dusičitého mezi výchozím stavem a stavem po uvedení záměru do provozu ve 

variantách A, B, B1. Nejvyšší nárůst hodnot byl vypočten podél posuzované 

komunikace, a to do 1,0 µg.m
-3

, lokálně do 1,3 µg.m
-3

. Další lokalitou s nárůstem 

hodnot je okolí komunikace D8, a to především severně od napojení posuzované 

komunikace, kde se koncentrace zvýší o 0,2 – 0,5 µg.m
-3

 a také podél úseku dálnice 

D7, jižně od posuzované komunikace (nejvýše o 0,6 µg.m
-3

). Naopak nejvyšší pokles 

hodnot byl vypočten podél komunikace D7, a to v oblasti Makotřas (okolo 0,5 µg.m
-3

), 

snížení koncentrací vlivem záměru bylo dále vypočteno podél dalších komunikací, 

zejména II/101 a I/16 a také na území Prahy podél ulice V Holešovičkách a v oblasti 

Střešovic a Dejvic. 

 Z hlediska zasažení obytné zástavby a porovnání jednotlivých variant je možno 

konstatovat, že celkové hodnoty změn v imisní zátěži jsou prakticky rovnocenné, mění 

se jen průběh izolinií rozdílových hodnot dle trasy záměru. Ve všech variantách se 

nárůst imisní zátěže v obytné zástavbě pohybuje nejvýše do 0,8 µg.m
-3

, a to zejména 

v okrajových částech sídel podél trasy posuzované komunikace. Naproti tomu 

nejvýraznější snížení imisní zátěže v prostoru obytné zástavby bylo zaznamenáno na 

úrovni 0,2 – 0,4 µg.m
-3

 v centrální části Kralup nad Vltavou, dále pak v okrajových 

částech sídel podél komunikací D7, II/101 a I/16 a také v zástavbě Prahy. Z výsledků 

modelových výpočtů vyplývá, že v prostoru obytné zástavby celkově převažuje snížení 

imisní zátěže. 
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4.2.2. Oxid dusičitý – maximální hodinové koncentrace 

Imisní limit pro maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého je stanoven 

ve výši 200 µg.m
-3

. Modelové výpočty nezohledňují imisní pozadí, pro potřeby 

porovnání se stanovenými limity je však možné použít údaje ze stanic imisního 

monitoringu, jejichž vyhodnocení je provedeno v kapitole 3.6. 

 Příspěvek automobilové dopravy k maximálním hodinovým koncentracím oxidu 

dusičitého ve výchozím stavu v roce 2024 je zobrazen na výkresu 6. Nejvyšší hodnoty 

byly vypočteny na úrovni do 90 µg.m
-3

, a to v okolí nejvýznamnějších úseků v Praze 

(portály tunelu Blanka, ulice Kbelská, Cínovecká, Lipská). Mimo území Prahy byly 

zvýšené hodnoty vypočteny podél dálnice D8 (do 50 µg.m
-3

) a dále podél dálnice D7 a 

D6 (do 30 – 40 µg.m
-3

). Z dalších lokalit je možné ještě zvýšené hodnoty očekávat 

zejména v oblasti zástavby Kralup nad Vltavou (lokálně do 20 µg.m
-3

). V ostatních 

částech zájmového území byly vypočteny příspěvky zpravidla do 10 µg.m
-3

. 

 Výkresy 7 – 9 zachycují příspěvky automobilové dopravy k maximálním hodinovým 

koncentracím oxidu dusičitého ve stavu s provozem hodnocené komunikace ve 

variantách A, B, B1. Změny v průběhu izolinií nejsou příliš významné, nejvyšší nárůst 

koncentrací byl ve všech variantách vypočten do cca 17 µg.m
-3

, a to jen zcela lokálně 

v blízkosti posuzované komunikace nedaleko napojení posuzované komunikace na 

dálnici D7. Snížení koncentrací bylo vypočteno zejména podél dálnice D7, a to o cca 

6 µg.m
-3

. Dále pak lze očekávat snížení koncentrací podél silnice I/16 a také v oblasti 

Kralup nad Vltavou, Horoměřic a Velkých Přílep. 

 Z hlediska zasažení obytné zástavby a porovnání jednotlivých variant je možno 

konstatovat, že celkové hodnoty změn v imisní zátěži jsou prakticky rovnocenné, mění 

se jen průběh izolinií dle trasy záměru. Ve všech variantách se nárůst imisní zátěže 

v obytné zástavbě pohybuje nejvýše okolo 7 µg.m
-3

, a to zejména v okrajových částech 

sídel podél trasy posuzované komunikace. Naproti tomu nejvýraznější snížení imisní 

zátěže v prostoru obytné zástavby bylo zaznamenáno v rozmezí cca 2 – 5 µg.m
-3

, a to 

v centrální části Kralup nad Vltavou a dále v okrajových částech sídel podél 

komunikací D7, II/101 a I/16 a také v zástavbě Prahy. Z výsledků modelových výpočtů 

vyplývá, že v prostoru obytné zástavby celkově převažuje snížení imisní zátěže. 

 

4.2.3. Benzen – průměrné roční koncentrace 

Imisní limit pro průměrné roční koncentrace benzenu je stanoven ve výši 

5 µg.m
-3

. Modelové výpočty nezohledňují imisní pozadí, pro potřeby porovnání se 

stanovenými limity je však možné použít pětileté průměry koncentrací, jejichž 

vyhodnocení je provedeno v kapitole 3.6. 

 Příspěvek automobilové dopravy k průměrným ročním koncentracím benzenu ve 

výchozím stavu v roce 2024 je zobrazen na výkresu 10. Nejvyšší hodnoty byly 

vypočteny na úrovni do 0,2 µg.m
-3

, a to v okolí křižovatky Kbelské a Novopacké 



ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU

s
. 

r.
 o

.

 

ROZPTYLOVÁ STUDIE 

PŘELOŽKA SILNICE II/240 (D7 – D8) – ÚSEK MEZI DÁLNICÍ D7, 

DÁLNICÍ D8 A SILNICÍ II. TŘÍDY Č. II/101 

 

22 

v Praze, hodnoty do 0,15 µg.m
-3

 pak byly vypočteny podél dalších nejvýznamnějších 

komunikací v hodnocené části Prahy. Zvýšené hodnoty lze očekávat také podél 

hlavních komunikací mimo území Prahy, tedy dálnice D8 (do 0,10 µg.m
-3

) a dálnice 

D7 a D6 (do 0,05 µg.m
-3

). Z dalších lokalit je možné ještě zvýšené hodnoty očekávat 

zejména v oblasti zástavby Kralup nad Vltavou (lokálně do 0,05 µg.m
-3

). V ostatních 

částech zájmového území byly vypočteny příspěvky zpravidla do 0,02 µg.m
-3

. 

 Výkresy 11 – 13 zachycují rozdílové hodnoty průměrných ročních koncentrací 

benzenu mezi výchozím stavem a stavem po uvedení záměru do provozu ve variantách 

A, B, B1. Nejvyšší nárůst hodnot byl vypočten podél posuzované komunikace, a to 

lokálně o cca 0,020 µg.m
-3

, v blízkosti napojení hodnocené komunikace na dálnici D7. 

Podél ostatních částí posuzované komunikace pak byl vypočten nárůst zpravidla 0,010 

– 0,015 µg.m
-3

. Další lokalitou s nárůstem hodnot je okolí komunikace D8, a to 

severně i jižně od napojení posuzované komunikace, kde se koncentrace zvýší 

nejčastěji o 0,002 – 0,005 µg.m
-3

. Naopak nejvyšší pokles hodnot byl vypočten 

v centrální části Kralup nad Vltavou (okolo 0,010 µg.m
-3

), podél komunikací II/101, 

D7, I/16 a také na území Prahy podél ulice V Holešovičkách a v oblasti Střešovic a 

Dejvic. 

 Z hlediska zasažení obytné zástavby a porovnání jednotlivých variant je možno 

konstatovat, že celkové hodnoty změn v imisní zátěži jsou prakticky rovnocenné, mění 

se jen průběh izolinií rozdílových hodnot dle trasy záměru. Ve všech variantách se 

nárůst imisní zátěže v obytné zástavbě pohybuje nejvýše okolo 0,010 µg.m
-3

, a to 

zejména v okrajových částech sídel podél trasy posuzované komunikace. Naproti tomu 

nejvýraznější snížení imisní zátěže v prostoru obytné zástavby bylo zaznamenáno na 

úrovni 0,005 – 0,010 µg.m
-3

 v centrální části Kralup nad Vltavou, dále pak 

v okrajových částech sídel podél komunikací D7, II/101, II/240 a I/16 a také 

v zástavbě Prahy. Z výsledků modelových výpočtů vyplývá, že v prostoru obytné 

zástavby celkově převažuje snížení imisní zátěže. 

 

4.2.4. Suspendované částice PM10 – průměrné roční koncentrace 

Imisní limit pro průměrné roční koncentrace částic PM10 je stanoven ve výši 

40 µg.m
-3

. Modelové výpočty nezohledňují imisní pozadí, pro potřeby porovnání se 

stanovenými limity je však možné použít pětileté průměry koncentrací, jejichž 

vyhodnocení je provedeno v kapitole 3.6. 

 Příspěvek automobilové dopravy k průměrným ročním koncentracím suspendovaných 

částic PM10 ve výchozím stavu v roce 2024 je zobrazen na výkresu 14. Nejvyšší 

hodnoty byly vypočteny podél dálnice D8, a podél navazujícího úseku ulice Cínovecká 

na území Prahy. Příspěvky se zde budou pohybovat nejčastěji v rozmezí cca 10 – 

20 µg.m
-3

, zcela lokálně pak do 23 µg.m
-3

. Zvýšené hodnoty lze očekávat také podél 

dalších hlavních komunikací v území, tedy dálnice D7 a D6 (do 10 µg.m
-3

), podél 
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navazujících komunikací na území Prahy pak lokálně do 15 µg.m
-3

. V ostatních 

částech zájmového území byly vypočteny příspěvky zpravidla do 4 µg.m
-3

. 

 Výkresy 15 – 17 zachycují rozdílové hodnoty průměrných ročních koncentrací 

suspendovaných částic PM10 mezi výchozím stavem a stavem po uvedení záměru do 

provozu ve variantách A, B, B1. Nejvyšší nárůst hodnot byl vypočten podél 

posuzované komunikace a také podél jižní části navazujícího úseku dálnice D7, a to 

lokálně o 5 – 7 µg.m
-3

. Podél severní části dálnice D8 pak byl vypočten nárůst do 

2 µg.m
-3

. Naopak nejvyšší pokles hodnot byl vypočten podél severní větve 

komunikace D7, a to v oblasti Makotřas (do 2 µg.m
-3

), snížení koncentrací vlivem 

záměru bylo dále vypočteno podél dalších komunikací, zejména II/101, II/240 a I/16. 

 Z hlediska zasažení obytné zástavby a porovnání jednotlivých variant je možno 

konstatovat, že celkové hodnoty změn v imisní zátěži jsou prakticky rovnocenné, mění 

se jen průběh izolinií rozdílových hodnot dle trasy záměru. Mírně vyšší nárůst 

koncentrací byl vypočten ve variantách B a B1 (oproti variantě A) v prostoru napojení 

posuzované komunikace na dálnici D7, mimo obytnou zástavbu. Ve všech variantách 

se nárůst imisní zátěže v obytné zástavbě pohybuje nejvýše okolo 1,5 – 2,0 µg.m
-3

, a to 

zejména v okrajových částech sídel podél trasy posuzované komunikace. Naproti tomu 

nejvýraznější snížení imisní zátěže v prostoru obytné zástavby bylo zaznamenáno na 

úrovni okolo 1,0 µg.m
-3

 v okrajových částech sídel podél komunikací D7, II/101 a 

I/16. Z výsledků modelových výpočtů vyplývá, že v prostoru obytné zástavby byly 

výraznější změny v imisní zátěži (nárůst i pokles) zaznamenány vždy jen v okrajových 

částech dotčených sídel. 

 

4.2.5. Suspendované částice PM10 – maximální denní koncentrace 

Imisní limit pro denní koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 je 

stanoven ve výši 50 g.m
-3

. Tyto hodnoty však nelze s hodnotou limitu přímo 

porovnávat, pro splnění limitu je určující počet překročení limitní hodnoty během roku. 

Tolerováno je 35 překročení, což je 9,6 % roční doby. To znamená, že dle platné 

legislativy je limit pro 24hodinové koncentrace překročen tam, kde se hodnoty vyšší 

než 50 µg.m
-3

 vyskytují více než 35 × za rok. 

 Příspěvek automobilové dopravy k maximálním denním koncentracím 

suspendovaných částic PM10 ve výchozím stavu v roce 2024 je zobrazen na výkresu 

18. Nejvyšší hodnoty byly vypočteny podél dálnice D8 a podél navazujícího úseku 

ulice Cínovecká na území Prahy, a to nejčastěji v rozmezí 50 – 150 µg.m
-3

, zcela 

lokálně pak do 180 µg.m
-3

. Zvýšené hodnoty lze očekávat také podél dalších hlavních 

komunikací v území, tedy dálnice D7 a D6 (do 70 µg.m
-3

), podél navazujících 

komunikací na území Prahy pak lokálně okolo 100 µg.m
-3

. V ostatních částech 

zájmového území byly vypočteny příspěvky zpravidla do 20 µg.m
-3

. 
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 Výkresy 19 – 21 zachycují příspěvky automobilové dopravy k maximálním denním 

koncentracím suspendovaných částic PM10 ve stavu s provozem hodnocené 

komunikace ve variantách A, B, B1. Výraznější nárůst byl vypočten v okolí napojení 

hodnocené komunikace na trasu dálnice D7 (lokálně okolo 30 µg.m
-3

 ve variantě A, 

okolo 60 µg.m
-3

 pak ve variantách B, B1), dále pak v okolí severního úseku dálnice 

D8 (do 20 µg.m
-3

). Naopak nejvyšší pokles hodnot byl vypočten podél severní větve 

komunikace D7, a to v oblasti Makotřas (okolo 5 – 15 µg.m
-3

), snížení koncentrací 

vlivem záměru bylo dále vypočteno podél dalších komunikací, zejména II/240 a I/16. 

 Z hlediska zasažení obytné zástavby a porovnání jednotlivých variant je možno 

konstatovat, že celkové hodnoty změn v imisní zátěži jsou prakticky rovnocenné, mění 

se jen průběh izolinií rozdílových hodnot dle trasy záměru. Mírně vyšší nárůst 

koncentrací byl vypočten ve variantách B a B1 zpravidla mimo obytnou zástavbu 

v okolí napojení hodnocené komunikace na dálnici D7. Ve všech variantách se nárůst 

imisní zátěže v obytné zástavbě pohybuje nejvýše okolo 20 µg.m
-3

 a to zejména 

v okrajových částech sídel podél trasy posuzované komunikace a také v okolí severní 

větve D8. Naproti tomu nejvýraznější snížení imisní zátěže v prostoru obytné zástavby 

bylo zaznamenáno na úrovni okolo 5 µg.m
-3

 v okrajových částech sídel podél 

komunikací D7, II/240 a I/16. Z výsledků modelových výpočtů vyplývá, že v prostoru 

obytné zástavby byly výraznější změny v imisní zátěži (nárůst i pokles) zaznamenány 

vždy jen v okrajových částech dotčených sídel. 

 

4.2.6. Suspendované částice PM10 – četnost překročení 24hodinového limitu 

 Četnost překročení 24hodinového limitu pro suspendované částice PM10 ve výchozím 

stavu v roce 2024 je zobrazena na výkresu 22. Nejvyšší hodnoty byly vypočteny podél 

dálnice D8, a podél navazujícího úseku ulice Cínovecká na území Prahy. Počet 

překročení se zde bude pohybovat nejčastěji v rozmezí 50 – 100 případů za rok, zcela 

lokálně do 110 případů. Jedná se o oblasti v těsné blízkosti tělesa komunikace. 

Zvýšené hodnoty lze očekávat také podél dalších hlavních komunikací v území, tedy 

dálnice D7 a D6 (jen lokálně přes 50 případů), podél navazujících komunikací na 

území Prahy pak lokálně do 80 případů za rok. V ostatních částech zájmového území 

byly vypočteny příspěvky zpravidla do 30 případů za rok. Více než povolených 35 

případů za rok bylo vypočteno v sídlech v okolí dálnice D8 a dále jen v okrajových, 

k ostatním komunikacím nejvíce přilehlých částech sídel. 

 Výkresy 23 – 25 zachycují četnost překročení 24hodinového limitu pro suspendované 

částice PM10 ve stavu s provozem hodnocené komunikace ve variantách A, B, B1. 

Zvýšení počtu překročení bylo vypočteno podél posuzované komunikace, dále podél 

severního úseku dálnice D8 a podél jižního úseku dálnice D7. Zvýšení počtu 

překročení nad hranici 35 případů za rok bylo zaznamenáno jen lokálně podél 

posuzované komunikace. Naopak snížení počtu překročení imisního limitu bylo 

zaznamenáno podél severní větve dálnice D7 a dále podél komunikací II/101, II/240 a 

I/16. 
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 Z hlediska zasažení obytné zástavby a porovnání jednotlivých variant je možné 

konstatovat, že většinou jsou rozdíly mezi variantami jen málo významné. Výjimkou 

je oblast v okolí napojení posuzované komunikace na dálnici D7, kde byl vypočten 

vyšší nárůst počtu překročení ve variantách B, B1 oproti variantě A. Zvýšení počtu 

překročení nad 35 případů vlivem provozu záměru bylo vypočteno jen zcela ojediněle, 

a to v oblastech při komunikacích, kde vy výchozím stavu byl počet překročení již 

těsně pod touto hranicí. V části výpočtové oblasti naopak došlo ke snížení plochy 

s obytnou zástavbou, kde je možné očekávat častější překračování limitu než 

v povolených 35 případech za rok. 

 

4.2.7. Suspendované částice PM2,5 – průměrné roční koncentrace 

Imisní limit pro průměrné roční koncentrace částic PM2,5 je stanoven ve výši 

20 µg.m
-3

. Modelové výpočty nezohledňují imisní pozadí, pro potřeby porovnání se 

stanovenými limity je však možné použít pětileté průměry koncentrací, jejichž 

vyhodnocení je provedeno v kapitole 3.6. 

 Příspěvek automobilové dopravy k průměrným ročním koncentracím suspendovaných 

částic PM2,5 ve výchozím stavu v roce 2024 je zobrazen na výkresu 26. Nejvyšší 

hodnoty byly vypočteny podél dálnice D8, a podél navazujícího úseku ulice Cínovecká 

na území Prahy. Příspěvky se zde budou pohybovat nejčastěji v rozmezí 2 – 4 µg.m
-3

, 

zcela lokálně pak do 6 µg.m
-3

. Zvýšené hodnoty lze očekávat také podél dalších 

hlavních komunikací v území, tedy dálnice D7 a D6 (do 3 µg.m
-3

), podél navazujících 

komunikací na území Prahy pak lokálně do 4 µg.m
-3

. V ostatních částech zájmového 

území byly vypočteny příspěvky zpravidla do 0,5 µg.m
-3

. 

 Výkresy 27 – 29 zachycují rozdílové hodnoty průměrných ročních koncentrací 

suspendovaných částic PM2,5 mezi výchozím stavem a stavem po uvedení záměru do 

provozu ve variantách A, B, B1. Nejvyšší nárůst hodnot byl vypočten podél 

posuzované komunikace (do 1,3 µg.m
-3

 ve variantě A, do 1,7 µg.m
-3

 ve variantách B, 

B1) a také podél severní části dálnice D8 a jižní části dálnice D7, a to do 0,5 µg.m
-3

. 

Naopak nejvyšší pokles hodnot byl vypočten podél severní větve komunikace D7, a to 

v oblasti Makotřas (okolo 0,5 µg.m
-3

), snížení koncentrací vlivem záměru bylo dále 

vypočteno podél dalších komunikací, zejména II/101, II/240 a I/16. 

 Z hlediska zasažení obytné zástavby a porovnání jednotlivých variant je možno 

konstatovat, že celkové hodnoty změn v imisní zátěži jsou prakticky rovnocenné, mění 

se jen průběh izolinií rozdílových hodnot dle trasy záměru. Mírně vyšší nárůst 

koncentrací byl vypočten ve variantách B a B1 v prostoru napojení posuzované 

komunikace na dálnici D7, mimo obytnou zástavbu. Ve všech variantách se nárůst 

imisní zátěže v obytné zástavbě pohybuje nejvýše okolo 0,5 µg.m
-3

, a to zejména 

v okrajových částech sídel podél trasy posuzované komunikace. Naproti tomu 

nejvýraznější snížení imisní zátěže v prostoru obytné zástavby bylo zaznamenáno na 

úrovni do 0,5 µg.m
-3

 v okrajových částech sídel podél komunikací D7, II/101 a I/16. 
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Z výsledků modelových výpočtů vyplývá, že v prostoru obytné zástavby byly 

výraznější změny v imisní zátěži (nárůst i pokles) zaznamenány vždy jen v okrajových 

částech dotčených sídel. 

 

4.2.8. Benzo[a]pyren – průměrné roční koncentrace 

Imisní limit pro průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu je stanoven ve 

výši 1 ng.m
-3

. Modelové výpočty nezohledňují imisní pozadí, pro potřeby porovnání se 

stanovenými limity je však možné použít pětileté průměry koncentrací, jejichž 

vyhodnocení je provedeno v kapitole 3.6. 

 Příspěvek automobilové dopravy k průměrným ročním koncentracím benzo[a]pyrenu 

ve výchozím stavu v roce 2024 je zobrazen na výkresu 30. Nejvyšší hodnoty byly 

vypočteny podél dálnice D8 (do 0,4 ng.m
-3

) a podél navazujícího úseku ulice 

Cínovecká na území Prahy (lokálně do 0,5 ng.m
-3

). Zvýšené hodnoty lze očekávat také 

podél dalších hlavních komunikací v území, tedy dálnice D7 a D6 (do 0,2 ng.m
-3

), 

podél navazujících komunikací na území hl. m. Prahy pak lokálně okolo cca 0,3  

ng.m
-3

. V ostatních částech zájmového území byly vypočteny příspěvky zpravidla do 

0,05 ng.m
-3

. 

 Výkresy 31 – 33 zachycují rozdílové hodnoty průměrných ročních koncentrací 

benzo[a]pyrenu mezi výchozím stavem a stavem po uvedení záměru do provozu ve 

variantách A, B, B1. Nejvyšší nárůst hodnot byl vypočten podél posuzované 

komunikace (nejčastěji 0,02 – 0,05 ng.m
-3

) a dále podél severní části dálnice D8 (do 

0,02 – 0,05 ng.m
-3

). Podél jižní části dálnice D7 pak byl vypočten nárůst okolo 0,02 

ng.m
-3

. Naopak nejvyšší pokles hodnot byl vypočten podél severní větve komunikace 

D7, a to v oblasti Makotřas (okolo 0,05 ng.m
-3

), snížení koncentrací vlivem záměru 

bylo dále vypočteno podél dalších komunikací, zejména II/101, II/240 a I/16. 

 Z hlediska zasažení obytné zástavby a porovnání jednotlivých variant je možno 

konstatovat, že celkové hodnoty změn v imisní zátěži jsou prakticky rovnocenné, mění 

se jen průběh izolinií rozdílových hodnot dle trasy záměru. Výraznější rozdíl je patrný 

v prostoru napojení posuzované komunikace na dálnici D7, v oblasti mimo obytnou 

zástavbu. Ve všech variantách se nárůst imisní zátěže v obytné zástavbě pohybuje 

nejvýše do 0,05 ng.m
-3

, a to zejména v okrajových částech sídel podél trasy 

posuzované komunikace. Naproti tomu nejvýraznější snížení imisní zátěže v prostoru 

obytné zástavby bylo zaznamenáno na úrovni okolo 0,02 ng.m
-3

 v okrajových částech 

sídel podél komunikací D7, II/101 a I/16. Z výsledků modelových výpočtů vyplývá, že 

v prostoru obytné zástavby byly výraznější změny v imisní zátěži (nárůst i pokles) 

zaznamenány vždy jen v okrajových částech dotčených sídel. 
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4.3. Rok 2040 – bez SOKP 

4.3.1. Oxid dusičitý – průměrné roční koncentrace 

Imisní limit pro průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého je stanoven ve 

výši 40 µg.m
-3

. Modelové výpočty nezohledňují imisní pozadí, pro potřeby porovnání 

se stanovenými limity je však možné použít pětileté průměry koncentrací, jejichž 

vyhodnocení je provedeno v kapitole 3.6. 

 Příspěvek automobilové dopravy k průměrným ročním koncentracím oxidu dusičitého 

ve výchozím stavu v roce 2040 je zobrazen na výkresu 34. Nejvyšší hodnoty byly 

vypočteny na úrovni do 8,0 µg.m
-3

, a to v okolí nejvíce zatížených komunikací na 

okraji Prahy (Březiněves, Přední Kopanina a Ruzyně), podél dálnice D8 mimo Prahu 

byl vypočten příspěvek do 6 µg.m
-3

. Podél dálnice D7 a D6 byl vypočten příspěvek do 

4 µg.m
-3

. Z dalších lokalit je možné ještě zvýšené hodnoty očekávat zejména v oblasti 

zástavby Kralup nad Vltavou (lokálně až do 2 µg.m
-3

). V ostatních částech zájmového 

území byly vypočteny příspěvky zpravidla do 1 µg.m
-3

. 

 Výkresy 35 – 37 zachycují rozdílové hodnoty průměrných ročních koncentrací oxidu 

dusičitého mezi výchozím stavem a stavem po uvedení záměru do provozu ve 

variantách A, B, B1. Nejvyšší nárůst hodnot byl vypočten podél posuzované 

komunikace, zejména v blízkosti napojení na dálnici D7, a to okolo 1 µg.m
-3

. Další 

lokalitou s nárůstem hodnot je okolí komunikace D8, a to především severně od 

napojení posuzované komunikace, kde se koncentrace zvýší o 0,1 – 0,5 µg.m
-3

. 

Naopak nejvyšší pokles hodnot byl vypočten podél komunikace D7, a to v oblasti 

Makotřas (do 0,5 µg.m
-3

), snížení koncentrací vlivem záměru bylo dále vypočteno 

podél dalších komunikací, zejména II/101 a I/16 a také na území Prahy podél ulice  

V Holešovičkách a v oblasti Střešovic a Dejvic. 

 Z hlediska zasažení obytné zástavby a porovnání jednotlivých variant je možno 

konstatovat, že celkové hodnoty změn v imisní zátěži jsou prakticky rovnocenné, mění 

se jen průběh izolinií rozdílových hodnot dle trasy záměru. Ve všech variantách se 

nárůst imisní zátěže v obytné zástavbě pohybuje nejvýše okolo 0,6 µg.m
-3

, a to 

zejména v okrajových částech sídel podél trasy posuzované komunikace. Naproti tomu 

nejvýraznější snížení imisní zátěže v prostoru obytné zástavby bylo zaznamenáno na 

úrovni 0,2 – 0,4 µg.m
-3

 v centrální části Kralup nad Vltavou, dále pak v okrajových 

částech sídel podél komunikací D7, II/101 a I/16 a také v zástavbě Prahy. Z výsledků 

modelových výpočtů vyplývá, že v prostoru obytné zástavby celkově převažuje snížení 

imisní zátěže. 
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4.3.2. Oxid dusičitý – maximální hodinové koncentrace 

Imisní limit pro maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého je stanoven 

ve výši 200 µg.m
-3

. Modelové výpočty nezohledňují imisní pozadí, pro potřeby 

porovnání se stanovenými limity je však možné použít údaje ze stanic imisního 

monitoringu, jejichž vyhodnocení je provedeno v kapitole 3.6. 

 Příspěvek automobilové dopravy k maximálním hodinovým koncentracím oxidu 

dusičitého ve výchozím stavu v roce 2040 je zobrazen na výkresu 38. Nejvyšší 

hodnoty byly vypočteny na úrovni okolo 75 µg.m
-3

, a to v okolí nejvýznamnějších 

úseků v Praze (portály tunelu Blanka, ulice Kbelská, Cínovecká, Lipská). Mimo území 

Prahy byly zvýšené hodnoty vypočteny podél dálnice D8 (do 45 µg.m
-3

) a dále podél 

dálnice D7 a D6 (do 30 µg.m
-3

). Z dalších lokalit je možné ještě zvýšené hodnoty 

očekávat zejména v oblasti zástavby Kralup nad Vltavou (lokálně do 20 µg.m
-3

). 

V ostatních částech zájmového území byly vypočteny příspěvky zpravidla do 10 µg.m
-

3
. 

 Výkresy 39 – 41 zachycují příspěvky automobilové dopravy k maximálním 

hodinovým koncentracím oxidu dusičitého ve stavu s provozem hodnocené 

komunikace ve variantách A, B, B1. Změny v průběhu izolinií nejsou příliš významné, 

nejvyšší nárůst koncentrací byl ve všech variantách vypočten do cca 13 µg.m
-3

, a to jen 

zcela lokálně v blízkosti posuzované komunikace v okolí napojení posuzované 

komunikace na dálnici D7. Snížení koncentrací bylo vypočteno zejména podél dálnice 

D7 nebo v zástavbě Kralup, Horoměřic a Velkých Přílep , a to o cca 5 µg.m
-3

. 

 Z hlediska zasažení obytné zástavby a porovnání jednotlivých variant je možno 

konstatovat, že celkové hodnoty změn v imisní zátěži jsou prakticky rovnocenné, mění 

se jen průběh izolinií dle trasy záměru. Ve všech variantách se nárůst imisní zátěže 

v obytné zástavbě pohybuje nejvýše do 6 µg.m
-3

, a to zejména v okrajových částech 

sídel podél trasy posuzované komunikace. Naproti tomu nejvýraznější snížení imisní 

zátěže v prostoru obytné zástavby bylo zaznamenáno v rozmezí cca 2 – 4 µg.m
-3

, a to 

v centrální části Kralup nad Vltavou a dále v okrajových částech sídel podél 

komunikací D7, II/101 a I/16 a také v zástavbě Prahy. Z výsledků modelových výpočtů 

vyplývá, že v prostoru obytné zástavby celkově převažuje snížení imisní zátěže. 

 

4.3.3. Benzen – průměrné roční koncentrace 

Imisní limit pro průměrné roční koncentrace benzenu je stanoven ve výši 

5 µg.m
-3

. Modelové výpočty nezohledňují imisní pozadí, pro potřeby porovnání se 

stanovenými limity je však možné použít pětileté průměry koncentrací, jejichž 

vyhodnocení je provedeno v kapitole 3.6. 

 Příspěvek automobilové dopravy k průměrným ročním koncentracím benzenu ve 

výchozím stavu v roce 2040 je zobrazen na výkresu 42. Nejvyšší hodnoty byly 

vypočteny na úrovni do 0,16 µg.m
-3

, a to na území Prahy. Podél nejvíce zatížených 
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komunikací mimo Prahu byly nejvyšší hodnoty vypočteny pod hranicí 0,10 µg.m
-3

.  

Z dalších lokalit je možné ještě zvýšené hodnoty očekávat zejména v oblasti zástavby 

Kralup nad Vltavou (lokálně do 0,05 µg.m
-3

). V ostatních částech zájmového území 

byly vypočteny příspěvky zpravidla do 0,02 µg.m
-3

. 

 Výkresy 43 – 45 zachycují rozdílové hodnoty průměrných ročních koncentrací 

benzenu mezi výchozím stavem a stavem po uvedení záměru do provozu ve variantách 

A, B, B1. Nejvyšší nárůst hodnot byl vypočten podél posuzované komunikace, a to 

lokálně o cca 0,017 µg.m
-3

, v blízkosti Kralup nad Vltavou a také v okolí napojení 

hodnocené komunikace na dálnici D7. Podél ostatních částí posuzované komunikace 

pak byl vypočten nárůst zpravidla 0,005 – 0,015 µg.m
-3

. Naopak nejvyšší pokles 

hodnot byl vypočten v centrální části Kralup nad Vltavou (do 0,015 µg.m
-3

), podél 

komunikací II/101, D7, I/16 a také na území Prahy podél ulice V Holešovičkách a 

v oblasti Střešovic a Dejvic. 

 Z hlediska zasažení obytné zástavby a porovnání jednotlivých variant je možno 

konstatovat, že celkové hodnoty změn v imisní zátěži jsou prakticky rovnocenné, mění 

se jen průběh izolinií rozdílových hodnot dle trasy záměru. Ve všech variantách se 

nárůst imisní zátěže v obytné zástavbě pohybuje nejvýše do 0,010 µg.m
-3

, a to zejména 

v okrajových částech sídel podél trasy posuzované komunikace. Naproti tomu 

nejvýraznější snížení imisní zátěže v prostoru obytné zástavby bylo zaznamenáno na 

úrovni 0,005 – 0,015 µg.m
-3

 v centrální části Kralup nad Vltavou, dále pak 

v okrajových částech sídel podél komunikací D7, II/101, II/240 a I/16 a také 

v zástavbě Prahy. Z výsledků modelových výpočtů vyplývá, že v prostoru obytné 

zástavby celkově převažuje snížení imisní zátěže. 

 

4.3.4. Suspendované částice PM10 – průměrné roční koncentrace 

Imisní limit pro průměrné roční koncentrace částic PM10 je stanoven ve výši 

40 µg.m
-3

. Modelové výpočty nezohledňují imisní pozadí, pro potřeby porovnání se 

stanovenými limity je však možné použít pětileté průměry koncentrací, jejichž 

vyhodnocení je provedeno v kapitole 3.6. 

 Příspěvek automobilové dopravy k průměrným ročním koncentracím suspendovaných 

částic PM10 ve výchozím stavu v roce 2040 je zobrazen na výkresu 46. Nejvyšší 

hodnoty byly vypočteny podél dálnice D8, a podél navazujícího úseku ulice Cínovecká 

na území Prahy. Příspěvky se zde budou pohybovat nejčastěji v rozmezí hodnot 10 – 

20 µg.m
-3

, zcela lokálně pak do 30 µg.m
-3

. Zvýšené hodnoty lze očekávat také podél 

dalších hlavních komunikací v území, tedy dálnice D7 a D6 (do 10 µg.m
-3

), podél 

navazujících komunikací na území Prahy pak lokálně do 15 µg.m
-3

. V ostatních 

částech zájmového území byly vypočteny příspěvky zpravidla do 4 µg.m
-3

. 

 Výkresy 47 – 49 zachycují rozdílové hodnoty průměrných ročních koncentrací 

suspendovaných částic PM10 mezi výchozím stavem a stavem po uvedení záměru do 

provozu ve variantách A, B, B1. Nejvyšší nárůst hodnot byl vypočten podél 
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posuzované komunikace (zejména v okolí napojení na dálnici D7) nejvýše o 7 µg.m
-3

, 

podél severní části dálnice D8 pak nejvýše o 2 µg.m
-3

. Naopak nejvyšší pokles hodnot 

byl vypočten podél severní větve komunikace D7, a to v oblasti Makotřas (okolo 

2,5 µg.m
-3

), snížení koncentrací vlivem záměru bylo dále vypočteno podél dalších 

komunikací, zejména II/101, II/240 a I/16. 

 Z hlediska zasažení obytné zástavby a porovnání jednotlivých variant je možno 

konstatovat, že v případě varianty A byl zaznamenán výraznější pokles imisní zátěže 

oproti variantám B, B1, a to především podél severního úseku dálnice D7. Mírně vyšší 

nárůst koncentrací byl vypočten ve variantách B a B1 v prostoru napojení posuzované 

komunikace na dálnici D7, mimo obytnou zástavbu. Ve všech variantách se nárůst 

imisní zátěže v obytné zástavbě pohybuje nejvýše okolo 1,5 – 2,2 µg.m
-3

, a to zejména 

v okrajových částech sídel podél trasy posuzované komunikace. Naproti tomu 

nejvýraznější snížení imisní zátěže v prostoru obytné zástavby bylo zaznamenáno na 

úrovni 1,0 – 2,0 µg.m
-3

 v okrajových částech sídel podél komunikací D7, II/101 a I/16. 

Z výsledků modelových výpočtů vyplývá, že v prostoru obytné zástavby byly 

výraznější změny v imisní zátěži (nárůst i pokles) zaznamenány vždy jen v okrajových 

částech dotčených sídel. 

 

4.3.5. Suspendované částice PM10 – maximální denní koncentrace 

Imisní limit pro denní koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 je 

stanoven ve výši 50 g.m
-3

. Tyto hodnoty však nelze s hodnotou limitu přímo 

porovnávat, pro splnění limitu je určující počet překročení limitní hodnoty během roku. 

Tolerováno je 35 překročení, což je 9,6 % roční doby. To znamená, že dle platné 

legislativy je limit pro 24hodinové koncentrace překročen tam, kde se hodnoty vyšší 

než 50 µg.m
-3

 vyskytují více než 35 × za rok. 

 Příspěvek automobilové dopravy k maximálním denním koncentracím 

suspendovaných částic PM10 ve výchozím stavu v roce 2040 je zobrazen na výkresu 

50. Nejvyšší hodnoty byly vypočteny podél dálnice D8 a podél navazujícího úseku 

ulice Cínovecká na území Prahy, a to nejčastěji v rozmezí 100 – 200 µg.m
-3

, zcela 

lokálně pak do 220 µg.m
-3

. Zvýšené hodnoty lze očekávat také podél dalších hlavních 

komunikací v území, tedy dálnice D7 a D6 (do 70 µg.m
-3

), podél navazujících 

komunikací na území Prahy pak lokálně okolo 100 µg.m
-3

. V ostatních částech 

zájmového území byly vypočteny příspěvky zpravidla do 20 µg.m
-3

. 

 Výkresy 51 – 53 zachycují příspěvky automobilové dopravy k maximálním denním 

koncentracím suspendovaných částic PM10 ve stavu s provozem hodnocené 

komunikace ve variantách A, B, B1. Výraznější nárůst byl vypočten v oblasti napojení 

hodnocené komunikace na trasu dálnice D7 (lokálně okolo 35 µg.m
-3

 ve variantě A, do 

60 µg.m
-3

 ve variantách B, B1). Naopak nejvyšší pokles hodnot byl vypočten ve 

variantě A podél severní větve komunikace D7, a to v oblasti Makotřas (okolo 

20 µg.m
-3

), snížení koncentrací vlivem záměru bylo dále vypočteno podél dalších 
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komunikací, zejména II/240 a I/16. Ve variantách B, B1 je snížení imisní zátěže méně 

významné. 

 Z hlediska zasažení obytné zástavby a porovnání jednotlivých variant je možno 

konstatovat, že v případě varianty A byl zaznamenán výraznější pokles imisní zátěže 

oproti variantám B, B1, a to především podél severního úseku dálnice D7. Mírně vyšší 

nárůst koncentrací byl vypočten ve variantách B a B1 v prostoru napojení posuzované 

komunikace na dálnici D7, mimo obytnou zástavbu. Ve všech variantách se nárůst 

imisní zátěže v obytné zástavbě pohybuje nejvýše okolo 20 – 30 µg.m
-3

, a to zejména 

v okrajových částech sídel podél trasy posuzované komunikace. Naproti tomu 

nejvýraznější snížení imisní zátěže v prostoru obytné zástavby bylo zaznamenáno na 

úrovni okolo 10 µg.m
-3

 v okrajových částech sídel podél komunikací D7, II/101 a I/16. 

Z výsledků modelových výpočtů vyplývá, že v prostoru obytné zástavby byly 

výraznější změny v imisní zátěži (nárůst i pokles) zaznamenány vždy jen v okrajových 

částech dotčených sídel. 

 

4.3.6. Suspendované částice PM10 – četnost překročení 24hodinového limitu 

 Četnost překročení 24hodinového limitu pro suspendované částice PM10 ve výchozím 

stavu v roce 2040 je zobrazena na výkresu 54. Nejvyšší hodnoty byly vypočteny podél 

dálnice D8, a podél navazujícího úseku ulice Cínovecká na území Prahy. Počet 

překročení se zde bude pohybovat nejčastěji v rozmezí 50 – 100 případů za rok, zcela 

lokálně do 130 případů. Jedná se o oblasti v těsné blízkosti tělesa komunikace. 

Zvýšené hodnoty lze očekávat také podél dalších hlavních komunikací v území, tedy 

dálnice D7 a D6 (jen lokálně přes 50 případů), podél navazujících komunikací na 

území Prahy pak lokálně do 80 případů za rok. V ostatních částech zájmového území 

byly vypočteny příspěvky zpravidla do 30 případů za rok. Více než povolených 35 

případů za rok bylo vypočteno v sídlech v okolí dálnice D8 a dále jen v okrajových, 

k ostatním komunikacím nejvíce přilehlých částech sídel. 

 Výkresy 55 – 57 zachycují četnost překročení 24hodinového limitu pro suspendované 

částice PM10 ve stavu s provozem hodnocené komunikace ve variantách A, B, B1. 

Zvýšení počtu překročení bylo vypočteno podél posuzované komunikace (zejména 

v okolí napojení na dálnici D7) a dále podél severního úseku dálnice D8. Zvýšení 

počtu překročení nad hranici 35 případů za rok bylo zaznamenáno jen lokálně podél 

posuzované komunikace. Naopak snížení počtu překročení imisního limitu bylo 

zaznamenáno (zejména ve variantě A) podél severní větve dálnice D7 a dále podél 

komunikací II/101, II/240 a I/16. 

 Z hlediska zasažení obytné zástavby a porovnání jednotlivých variant je možno 

konstatovat, že v případě varianty A byl zaznamenán výraznější pokles imisní zátěže 

oproti variantám B, B1, a to především podél severního úseku dálnice D7. Mírně vyšší 

nárůst koncentrací byl vypočten ve variantách B a B1 v prostoru napojení posuzované 

komunikace na dálnici D7, mimo obytnou zástavbu. Zvýšení počtu překročení nad 35 
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případů vlivem provozu záměru bylo vypočteno jen zcela ojediněle, a to v oblastech 

při komunikacích, kde ve výchozím stavu byl počet překročení již těsně pod touto 

hranicí. V části výpočtové oblasti naopak došlo ke snížení plochy s obytnou zástavbou, 

kde je možné očekávat častější překračování limitu než v povolených 35 případech za 

rok. 

 

4.3.7. Suspendované částice PM2,5 – průměrné roční koncentrace 

Imisní limit pro průměrné roční koncentrace částic PM2,5 je stanoven ve výši 

20 µg.m
-3

. Modelové výpočty nezohledňují imisní pozadí, pro potřeby porovnání se 

stanovenými limity je však možné použít pětileté průměry koncentrací, jejichž 

vyhodnocení je provedeno v kapitole 3.6. 

 Příspěvek automobilové dopravy k průměrným ročním koncentracím suspendovaných 

částic PM2,5 ve výchozím stavu v roce 2040 je zobrazen na výkresu 58. Nejvyšší 

hodnoty byly vypočteny podél dálnice D8, a podél navazujícího úseku ulice Cínovecká 

na území Prahy. Příspěvky se zde budou pohybovat nejčastěji v rozmezí 2 – 4 µg.m
-3

, 

zcela lokálně pak do 7 µg.m
-3

. Zvýšené hodnoty lze očekávat také podél dalších 

hlavních komunikací v území, tedy dálnice D7 a D6 (do 3 µg.m
-3

), podél navazujících 

komunikací na území Prahy pak lokálně do 4 µg.m
-3

. V ostatních částech zájmového 

území byly vypočteny příspěvky zpravidla do 0,5 µg.m
-3

. 

 Výkresy 59 – 61 zachycují rozdílové hodnoty průměrných ročních koncentrací 

suspendovaných částic PM2,5 mezi výchozím stavem a stavem po uvedení záměru do 

provozu ve variantách A, B, B1. Nejvyšší nárůst hodnot byl vypočten podél 

posuzované komunikace (zejména v okolí napojení na dálnici D7), a to nejvýše o 

1,7 µg.m
-3

, podél severní části dálnice D8 pak nejvýše okolo 0,5 µg.m
-3

. Naopak 

nejvyšší pokles hodnot byl vypočten podél severní větve komunikace D7, a to v oblasti 

Makotřas (až o 0,8 µg.m
-3

), snížení koncentrací vlivem záměru bylo dále vypočteno 

podél dalších komunikací, zejména II/101, II/240 a I/16. 

 Z hlediska zasažení obytné zástavby a porovnání jednotlivých variant je možno 

konstatovat, že v případě varianty A byl zaznamenán výraznější pokles imisní zátěže 

oproti variantám B, B1, a to především podél severního úseku dálnice D7. Mírně vyšší 

nárůst koncentrací byl vypočten ve variantách B a B1 v prostoru napojení posuzované 

komunikace na dálnici D7, mimo obytnou zástavbu. Ve všech variantách se nárůst 

imisní zátěže v obytné zástavbě pohybuje nejvýše okolo 1,0 µg.m
-3

, a to zejména 

v okrajových částech sídel podél trasy posuzované komunikace. Naproti tomu 

nejvýraznější snížení imisní zátěže v prostoru obytné zástavby bylo zaznamenáno na 

úrovni do 0,4 µg.m
-3

 v okrajových částech sídel podél komunikací D7, II/101 a I/16. 

Z výsledků modelových výpočtů vyplývá, že v prostoru obytné zástavby byly 

výraznější změny v imisní zátěži (nárůst i pokles) zaznamenány vždy jen v okrajových 

částech dotčených sídel. 
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4.3.8. Benzo[a]pyren – průměrné roční koncentrace 

Imisní limit pro průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu je stanoven ve 

výši 1 ng.m
-3

. Modelové výpočty nezohledňují imisní pozadí, pro potřeby porovnání se 

stanovenými limity je však možné použít pětileté průměry koncentrací, jejichž 

vyhodnocení je provedeno v kapitole 3.6. 

 Příspěvek automobilové dopravy k průměrným ročním koncentracím benzo[a]pyrenu 

ve výchozím stavu v roce 2040 je zobrazen na výkresu 62. Nejvyšší hodnoty byly 

vypočteny podél dálnice D8 a podél navazujícího úseku ulice Cínovecká na území 

Prahy (lokálně okolo 0,5 ng.m
-3

). Zvýšené hodnoty lze očekávat také podél dalších 

hlavních komunikací v území, tedy dálnice D7 a D6 (do 0,2 ng.m
-3

), podél 

navazujících komunikací na území Prahy pak lokálně okolo 0,3 ng.m
-3

. V ostatních 

částech zájmového území byly vypočteny příspěvky zpravidla do 0,05 ng.m
-3

. 

 Výkresy 63 – 65 zachycují rozdílové hodnoty průměrných ročních koncentrací 

benzo[a]pyrenu mezi výchozím stavem a stavem po uvedení záměru do provozu ve 

variantách A, B, B1. Nejvyšší nárůst hodnot byl vypočten podél posuzované 

komunikace a také podél severní části dálnice D8, a to nejvýše 0,05 ng.m
-3

. Naopak 

nejvyšší pokles hodnot byl vypočten podél severní větve komunikace D7, a to v oblasti 

Makotřas (do 0,04 ng.m
-3

), snížení koncentrací vlivem záměru bylo dále vypočteno 

podél dalších komunikací, zejména II/101, II/240 a I/16. 

 Z hlediska zasažení obytné zástavby a porovnání jednotlivých variant je možno 

konstatovat, že celkové hodnoty změn v imisní zátěži jsou prakticky rovnocenné, mění 

se jen průběh izolinií rozdílových hodnot dle trasy záměru. Výraznější rozdíl je patrný 

v prostoru napojení posuzované komunikace na dálnici D7, v oblasti mimo obytnou 

zástavbu. Ve všech variantách se nárůst imisní zátěže v obytné zástavbě pohybuje 

nejvýše okolo 0,03 ng.m
-3

, a to zejména v okrajových částech sídel podél trasy 

posuzované komunikace. Naproti tomu nejvýraznější snížení imisní zátěže v prostoru 

obytné zástavby bylo zaznamenáno na úrovni okolo 0,02 ng.m
-3

 v okrajových částech 

sídel podél komunikací D7, II/101 a I/16. Z výsledků modelových výpočtů vyplývá, že 

v prostoru obytné zástavby byly výraznější změny v imisní zátěži (nárůst i pokles) 

zaznamenány vždy jen v okrajových částech dotčených sídel. 

 

4.4. Rok 2040 – s SOKP 

4.4.1. Oxid dusičitý – průměrné roční koncentrace 

Imisní limit pro průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého je stanoven ve 

výši 40 µg.m
-3

. Modelové výpočty nezohledňují imisní pozadí, pro potřeby porovnání 

se stanovenými limity je však možné použít pětileté průměry koncentrací, jejichž 

vyhodnocení je provedeno v kapitole 3.6. 
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 Příspěvek automobilové dopravy k průměrným ročním koncentracím oxidu dusičitého 

ve výchozím stavu v roce 2040 je zobrazen na výkresu 66. Nejvyšší hodnoty byly 

vypočteny na úrovni do 9,5 µg.m
-3

, a to v okolí trasy SOKP, v prostoru napojení na 

dálnice D8 a také mezi napojením dálnice D6 a D7. Podél dalších významných 

komunikací, mimo území Prahy, byl vypočten příspěvek nejvýše do 6,5 µg.m
-3

. Podél 

dálnice většiny úseků dálnic D7 a D8 se však příspěvky pohybují zpravidla v rozmezí 

1 – 4 µg.m
-3

. V zástavbě Kralup nad Vltavou byly vypočteny příspěvky do 2 µg.m
-3

. 

 Výkresy 67 – 69 zachycují rozdílové hodnoty průměrných ročních koncentrací oxidu 

dusičitého mezi výchozím stavem a stavem po uvedení záměru do provozu ve 

variantách A, B, B1. Nejvyšší nárůst hodnot byl vypočten podél posuzované 

komunikace, a to lokálně o cca 0,7 µg.m
-3

, v blízkosti napojení na trasu D7. 

V blízkosti Kralup nad Vltavou byl vypočten nárůst nejvýše 0,5 µg.m
-3

. Podél 

ostatních částí posuzované komunikace pak byl vypočten nárůst zpravidla 0,2 – 

0,5 µg.m
-3

. Naopak nejvyšší pokles hodnot byl vypočten na úrovni okolo 0,45 µg.m
-3

, 

a to podél SOKP, v úseku Přední Kopanina – Suchdol a také podél navazujícího úseku 

silnice II/240. Další oblastí s očekávaným poklesem koncentrací je okolí východní 

části SOKP a centrum Kralup nad Vltavou (zpravidla do 0,2 µg.m
-3

). 

 Z hlediska zasažení obytné zástavby a porovnání jednotlivých variant je možno 

konstatovat, že celkové hodnoty změn v imisní zátěži jsou prakticky rovnocenné, mění 

se jen průběh izolinií rozdílových hodnot dle trasy záměru. Ve všech variantách se 

nárůst imisní zátěže v obytné zástavbě pohybuje nejvýše okolo 0,5 µg.m
-3

, a to 

zejména v okrajových částech sídel podél trasy posuzované komunikace. Naproti tomu 

nejvýraznější snížení imisní zátěže v prostoru obytné zástavby bylo zaznamenáno na 

úrovni do 0,35 µg.m
-3

, a to zejména v centrální části obcí Horoměřice a Statenice a 

také v zástavbě Kralup nad Vltavou. Z výsledků modelových výpočtů vyplývá, že 

v prostoru obytné zástavby celkově převažuje snížení imisní zátěže. 

 

4.4.2. Oxid dusičitý – maximální hodinové koncentrace 

Imisní limit pro maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého je stanoven 

ve výši 200 µg.m
-3

. Modelové výpočty nezohledňují imisní pozadí, pro potřeby 

porovnání se stanovenými limity je však možné použít údaje ze stanic imisního 

monitoringu, jejichž vyhodnocení je provedeno v kapitole 3.6. 

 Příspěvek automobilové dopravy k maximálním hodinovým koncentracím oxidu 

dusičitého ve výchozím stavu v roce 2040 je zobrazen na výkresu 70. Nejvyšší 

hodnoty byly vypočteny na úrovni 60 – 80 µg.m
-3

, a to v okolí napojení dálnic D8 a 

D7 na trasu SOKP. Podél zbylých úseků SOKP byl vypočten příspěvek nejčastěji 40 – 

60 µg.m
-3

. Podél úseků D7 a D8 mimo území Prahy byly vypočteny hodnoty nejčastěji 

do 40 µg.m
-3

. V ostatních částech zájmového území byly vypočteny příspěvky 

zpravidla do 10 µg.m
-3

. 
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 Výkresy 71 – 73 zachycují příspěvky automobilové dopravy k maximálním 

hodinovým koncentracím oxidu dusičitého ve stavu s provozem hodnocené 

komunikace ve variantách A, B, B1. Změny v průběhu izolinií nejsou příliš významné, 

nejvyšší nárůst koncentrací byl ve všech variantách vypočten do 6 – 8 µg.m
-3

, a to jen 

zcela lokálně v blízkosti posuzované komunikace nedaleko napojení posuzované 

komunikace na dálnici D7. Snížení koncentrací bylo vypočteno zejména podél SOKP, 

navazujícího úseku silnice II/240 a v centru Kralup nad Vltavou, a to okolo 4,0 µg.m
-3

. 

 Z hlediska zasažení obytné zástavby a porovnání jednotlivých variant je možno 

konstatovat, že celkové hodnoty změn v imisní zátěži jsou prakticky rovnocenné, mění 

se jen průběh izolinií dle trasy záměru. Ve všech variantách se nárůst imisní zátěže 

v obytné zástavbě pohybuje nejvýše do 5 µg.m
-3

, a to zejména v okrajových částech 

sídel podél trasy posuzované komunikace. Naproti tomu nejvýraznější snížení imisní 

zátěže v prostoru obytné zástavby bylo zaznamenáno v rozmezí cca 2 – 4 µg.m
-3

, a to 

v zástavbě Horoměřic, Statenic, Velkých Přílep a Kralup nad Vltavou. Z výsledků 

modelových výpočtů vyplývá, že v prostoru obytné zástavby celkově převažuje snížení 

imisní zátěže. 

 

4.4.3. Benzen – průměrné roční koncentrace 

Imisní limit pro průměrné roční koncentrace benzenu je stanoven ve výši 

5 µg.m
-3

. Modelové výpočty nezohledňují imisní pozadí, pro potřeby porovnání se 

stanovenými limity je však možné použít pětileté průměry koncentrací, jejichž 

vyhodnocení je provedeno v kapitole 3.6. 

 Příspěvek automobilové dopravy k průměrným ročním koncentracím benzenu ve 

výchozím stavu v roce 2040 je zobrazen na výkresu 74. Nejvyšší hodnoty byly 

vypočteny na úrovni do 0,15 µg.m
-3

, a to na území Prahy, v okolí napojení dálnic D8, 

D7 a D6 na trasu SOKP. Podél nejvíce zatížených komunikací mimo Prahu byly 

nejvyšší hodnoty vypočteny pod hranicí 0,10 µg.m
-3

. Z dalších lokalit je možné ještě 

zvýšené hodnoty očekávat zejména v oblasti zástavby Kralup nad Vltavou (lokálně do 

0,03 µg.m
-3

). V ostatních částech zájmového území byly vypočteny příspěvky 

zpravidla do 0,02 µg.m
-3

. 

 Výkresy 75 – 77 zachycují rozdílové hodnoty průměrných ročních koncentrací 

benzenu mezi výchozím stavem a stavem po uvedení záměru do provozu ve variantách 

A, B, B1. Nejvyšší nárůst hodnot byl vypočten podél posuzované komunikace, a to 

lokálně o cca 0,015 µg.m
-3

, v blízkosti napojení posuzované komunikace na dálnici 

D7. Podél ostatních částí posuzované komunikace pak byl vypočten nárůst zpravidla 

0,002 – 0,006 µg.m
-3

. Naopak nejvyšší pokles hodnot byl vypočten na úrovni okolo 

0,013 µg.m
-3

, a to podél SOKP, v úseku Přední Kopanina – Suchdol a také podél 

navazujícího úseku silnice II/240. Další oblastí s očekávaným poklesem koncentrací je 

okolí východní části SOKP a centrum Kralup nad Vltavou (zpravidla do cca 

0,005 µg.m
-3

). 



ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU

s
. 

r.
 o

.

 

ROZPTYLOVÁ STUDIE 

PŘELOŽKA SILNICE II/240 (D7 – D8) – ÚSEK MEZI DÁLNICÍ D7, 

DÁLNICÍ D8 A SILNICÍ II. TŘÍDY Č. II/101 

 

36 

 Z hlediska zasažení obytné zástavby a porovnání jednotlivých variant je možno 

konstatovat, že celkové hodnoty změn v imisní zátěži jsou prakticky rovnocenné, mění 

se jen průběh izolinií rozdílových hodnot dle trasy záměru. Ve všech variantách se 

nárůst imisní zátěže v obytné zástavbě pohybuje nejvýše do 0,010 µg.m
-3

, a to zejména 

v okrajových částech sídel podél trasy posuzované komunikace. Naproti tomu 

nejvýraznější snížení imisní zátěže v prostoru obytné zástavby bylo zaznamenáno na 

úrovni do 0,013 µg.m
-3

, a to zejména v centrální části obcí Horoměřice, Statenice a 

Velké Přílepy a také v zástavbě Kralup nad Vltavou a Tuchoměřic. Z výsledků 

modelových výpočtů vyplývá, že v prostoru obytné zástavby celkově převažuje snížení 

imisní zátěže. 

 

4.4.4. Suspendované částice PM10 – průměrné roční koncentrace 

Imisní limit pro průměrné roční koncentrace částic PM10 je stanoven ve výši 

40 µg.m
-3

. Modelové výpočty nezohledňují imisní pozadí, pro potřeby porovnání se 

stanovenými limity je však možné použít pětileté průměry koncentrací, jejichž 

vyhodnocení je provedeno v kapitole 3.6. 

 Příspěvek automobilové dopravy k průměrným ročním koncentracím suspendovaných 

částic PM10 ve výchozím stavu v roce 2040 je zobrazen na výkresu 78. Nejvyšší 

hodnoty byly vypočteny zcela lokálně okolo 30 µg.m
-3

, a to v okolí napojení dálnice 

D8 na trasu SOKP. Příspěvky okolo 20 µg.m
-3

 byly vypočteny podél zbylých úseků 

SOKP a dálnice D8. Podél dálnice D7 pak byly vypočteny příspěvky do 10 µg.m
-3

. 

V ostatních částech zájmového území pak lze očekávat hodnoty do 5 µg.m
-3

. 

 Výkresy 79 – 81 zachycují rozdílové hodnoty průměrných ročních koncentrací 

suspendovaných částic PM10 mezi výchozím stavem a stavem po uvedení záměru do 

provozu ve variantách A, B, B1. Nejvyšší nárůst hodnot byl vypočten podél 

posuzované komunikace, a to lokálně až o 7 µg.m
-3

. Naopak nejvyšší pokles hodnot 

byl vypočten podél trasy SOKP (do 1 µg.m
-3

), dále pak v rozmezí 0,5 – 1 µg.m
-3

 

lokálně podél dálnice D8. 

 Z hlediska zasažení obytné zástavby a porovnání jednotlivých variant je možno 

konstatovat, že celkové hodnoty změn v imisní zátěži jsou prakticky rovnocenné, mění 

se jen průběh izolinií rozdílových hodnot dle trasy záměru. Mírně vyšší nárůst 

koncentrací byl vypočten ve variantách B a B1 v prostoru napojení posuzované 

komunikace na dálnici D7, mimo obytnou zástavbu. Ve všech variantách se nárůst 

imisní zátěže v obytné zástavbě pohybuje nejvýše okolo 1,5 µg.m
-3

, a to zejména 

v okrajových částech sídel podél trasy posuzované komunikace. Naproti tomu 

nejvýraznější snížení imisní zátěže v prostoru obytné zástavby bylo zaznamenáno na 

úrovni okolo 0,5 µg.m
-3

 v okrajových částech sídel podél komunikací D8 a SOKP. 

Z výsledků modelových výpočtů vyplývá, že v prostoru obytné zástavby byly 

výraznější změny v imisní zátěži (nárůst i pokles) zaznamenány vždy jen v okrajových 

částech dotčených sídel. 
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4.4.5. Suspendované částice PM10 – maximální denní koncentrace 

Imisní limit pro denní koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 je 

stanoven ve výši 50 g.m
-3

. Tyto hodnoty však nelze s hodnotou limitu přímo 

porovnávat, pro splnění limitu je určující počet překročení limitní hodnoty během roku. 

Tolerováno je 35 překročení, což je 9,6 % roční doby. To znamená, že dle platné 

legislativy je limit pro 24hodinové koncentrace překročen tam, kde se hodnoty vyšší 

než 50 µg.m
-3

 vyskytují více než 35 × za rok. 

 Příspěvek automobilové dopravy k maximálním denním koncentracím 

suspendovaných částic PM10 ve výchozím stavu v roce 2040 je zobrazen na výkresu 

82. Nejvyšší hodnoty byly vypočteny podél dálnice D8 a východní části SOKP, a to 

lokálně v rozmezí 200 – 240 µg.m
-3

. Mimo území Prahy byly nejvyšší příspěvky 

vypočteny okolo 200 µg.m
-3

, a to podél dálnice D8. Podél ostatních komunikací byly 

zaznamenány hodnoty nejvýše okolo 50 µg.m
-3

. 

 Výkresy 83 – 85 zachycují příspěvky automobilové dopravy k maximálním denním 

koncentracím suspendovaných částic PM10 ve stavu s provozem hodnocené 

komunikace ve variantách A, B, B1. Nárůst okolo posuzované komunikace byl 

vypočten zpravidla do 10 µg.m
-3

, pouze zcela lokálně, v okolí napojení komunikace na 

dálnici D7 byl vypočten nárůst okolo 25 – 30 µg.m
-3

 ve variantě A, do 60 µg.m
-3

 ve 

variantách B, B1. Naopak snížení koncentrací bylo vypočteno nejčastěji do 10 µg.m
-3

, 

a to podél SOKP na území Prahy. 

 Z hlediska zasažení obytné zástavby a porovnání jednotlivých variant je možno 

konstatovat, že celkové hodnoty změn v imisní zátěži jsou prakticky rovnocenné, mění 

se jen průběh izolinií rozdílových hodnot dle trasy záměru. Mírně vyšší nárůst 

koncentrací byl vypočten ve variantách B a B1 v prostoru napojení hodnocené 

komunikace na dálnici D7, mimo obytnou zástavbu. Ve všech variantách se nárůst 

imisní zátěže v obytné zástavbě pohybuje nejvýše do 20 µg.m
-3

, a to zejména 

v okrajových částech sídel podél trasy posuzované komunikace. Naproti tomu 

nejvýraznější snížení imisní zátěže v prostoru obytné zástavby bylo zaznamenáno na 

úrovni jednotek µg.m
-3

 v okrajových částech zástavby v okolí SOKP. Z výsledků 

modelových výpočtů vyplývá, že v prostoru obytné zástavby byly výraznější změny 

v imisní zátěži (nárůst i pokles) zaznamenány vždy jen v okrajových částech 

dotčených sídel. 

 

4.4.6. Suspendované částice PM10 – četnost překročení 24hodinového limitu 

 Četnost překročení 24hodinového limitu pro suspendované částice PM10 ve výchozím 

stavu v roce 2040 je zobrazena na výkresu 86. Nejvyšší hodnoty byly vypočteny podél 

dálnice D8, a podél navazujícího východního úseku SOKP na území Prahy. Počet 

překročení se zde bude pohybovat nejčastěji okolo 100 případů za rok, zcela lokálně 

okolo 140. Jedná se o oblasti v těsné blízkosti tělesa komunikace. Zvýšené hodnoty lze 
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očekávat také podél dalších hlavních komunikací v území, tedy dálnice D7 a D6 (jen 

lokálně přes 50 µg.m
-3

). V ostatních částech zájmového území byly vypočteny 

příspěvky zpravidla do 30 případů za rok. Více než povolených 35 případů za rok bylo 

vypočteno v sídlech v okolí dálnice D8 a dále jen v okrajových, k ostatním 

komunikacím nejvíce přilehlých částech sídel. 

 Výkresy 87 – 89 zachycují četnost překročení 24hodinového limitu pro suspendované 

částice PM10 ve stavu s provozem hodnocené komunikace ve variantách A, B, B1. 

Zvýšení počtu překročení bylo vypočteno podél posuzované komunikace, avšak 

v žádné její části nebylo zaznamenáno zvýšení nad hranici 35 případů za rok. 

Výjimkou může být nejbližší okolí napojení na dálnici D7, ovšem jedná se o lokalitu 

bez obytné zástavby. 

 Z hlediska zasažení obytné zástavby a porovnání jednotlivých variant je možné 

konstatovat, že většinou jsou rozdíly mezi variantami jen málo významné. Výjimkou 

je oblast v okolí napojení posuzované komunikace na dálnici D7, kde byl vypočten 

vyšší nárůst počtu překročení ve variantách B, B1 oproti variantě A. Zvýšení počtu 

překročení nad 35 případů vlivem provozu záměru bylo vypočteno jen zcela ojediněle, 

a to v oblastech při komunikacích, kde vy výchozím stavu byl počet překročení již 

těsně pod touto hranicí. 

 

4.4.7. Suspendované částice PM2,5 – průměrné roční koncentrace 

Imisní limit pro průměrné roční koncentrace částic PM2,5 je stanoven ve výši 

20 µg.m
-3

. Modelové výpočty nezohledňují imisní pozadí, pro potřeby porovnání se 

stanovenými limity je však možné použít pětileté průměry koncentrací, jejichž 

vyhodnocení je provedeno v kapitole 3.6. 

 Příspěvek automobilové dopravy k průměrným ročním koncentracím suspendovaných 

částic PM2,5 ve výchozím stavu v roce 2040 je zobrazen na výkresu 90. Nejvyšší 

hodnoty byly vypočteny zcela lokálně do 7,5 µg.m
-3

, a to v okolí napojení dálnice D8 

na trasu SOKP. Příspěvky do 6 µg.m
-3

 byly vypočteny podél zbylých úseků SOKP a 

dálnice D8. Podél dálnice D7 pak byly vypočteny příspěvky do 3 µg.m
-3

. V ostatních 

částech zájmového území pak lze očekávat hodnoty do 1 µg.m
-3

. 

 Výkresy 91 – 93 zachycují rozdílové hodnoty průměrných ročních koncentrací 

suspendovaných částic PM2,5 mezi výchozím stavem a stavem po uvedení záměru do 

provozu ve variantách A, B, B1. Nejvyšší nárůst hodnot byl vypočten podél 

posuzované komunikace, a to lokálně o 1 – 1,7 µg.m
-3

. Naopak nejvyšší pokles hodnot 

byl vypočten podél trasy SOKP (do 0,3 µg.m
-3

), dále pak v rozmezí 0,1 – 0,2 µg.m
-3

 

lokálně podél dálnice D8. 

 Z hlediska zasažení obytné zástavby a porovnání jednotlivých variant je možno 

konstatovat, že celkové hodnoty změn v imisní zátěži jsou prakticky rovnocenné, mění 

se jen průběh izolinií rozdílových hodnot dle trasy záměru. Mírně vyšší nárůst 
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koncentrací byl vypočten ve variantách B a B1 v prostoru napojení posuzované 

komunikace na dálnici D7, mimo obytnou zástavbu. Ve všech variantách se nárůst 

imisní zátěže v obytné zástavbě pohybuje nejvýše do 0,5 µg.m
-3

, a to zejména 

v okrajových částech sídel podél trasy posuzované komunikace. Naproti tomu 

nejvýraznější snížení imisní zátěže v prostoru obytné zástavby bylo zaznamenáno na 

úrovni do 0,2 µg.m
-3

 v okrajových částech sídel podél komunikací D8 a SOKP. 

Z výsledků modelových výpočtů vyplývá, že v prostoru obytné zástavby byly 

výraznější změny v imisní zátěži (nárůst i pokles) zaznamenány vždy jen v okrajových 

částech dotčených sídel. 

 

4.4.8. Benzo[a]pyren – průměrné roční koncentrace 

Imisní limit pro průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu je stanoven ve 

výši 1 ng.m
-3

. Modelové výpočty nezohledňují imisní pozadí, pro potřeby porovnání se 

stanovenými limity je však možné použít pětileté průměry koncentrací, jejichž 

vyhodnocení je provedeno v kapitole 3.6. 

 Příspěvek automobilové dopravy k průměrným ročním koncentracím benzo[a]pyrenu 

ve výchozím stavu v roce 2040 je zobrazen na výkresu 94. Nejvyšší hodnoty byly 

vypočteny zcela lokálně do 0,65 ng.m
-3

, a to v okolí napojení dálnice D8 na trasu 

SOKP. Příspěvky okolo 0,5 ng.m
-3

 byly vypočteny podél zbylých úseků SOKP a 

dálnice D8. Podél dálnice D7 pak byly vypočteny příspěvky do 0,2 ng.m
-3

. V ostatních 

částech zájmového území pak lze očekávat hodnoty do 0,05 ng.m
-3

. 

 Výkresy 95 – 97 zachycují rozdílové hodnoty průměrných ročních koncentrací 

benzo[a]pyrenu mezi výchozím stavem a stavem po uvedení záměru do provozu ve 

variantách A, B, B1. Nejvyšší nárůst hodnot byl vypočten podél posuzované 

komunikace, a to lokálně o 0,035 ng.m
-3

. Naopak nejvyšší pokles hodnot byl vypočten 

podél trasy SOKP (do 0,030 ng.m
-3

), dále pak v rozmezí 0,1 – 0,2 ng.m
-3

 lokálně podél 

dálnice D8 a II/240 či v zástavbě Kralup nad Vltavou. 

 Z hlediska zasažení obytné zástavby a porovnání jednotlivých variant je možno 

konstatovat, že celkové hodnoty změn v imisní zátěži jsou prakticky rovnocenné, mění 

se jen průběh izolinií rozdílových hodnot dle trasy záměru. Mírně vyšší nárůst 

koncentrací byl vypočten ve variantách B a B1 v prostoru napojení posuzované 

komunikace na dálnici D7, mimo obytnou zástavbu. Ve všech variantách se nárůst 

imisní zátěže v obytné zástavbě pohybuje nejvýše do 0,02 ng.m
-3

, a to zejména 

v okrajových částech sídel podél trasy posuzované komunikace. Naproti tomu 

nejvýraznější snížení imisní zátěže v prostoru obytné zástavby bylo zaznamenáno na 

úrovni do 0,02 ng.m
-3

 v okrajových částech sídel Horoměřice, Statenice a Velké 

Přílepy. Z výsledků modelových výpočtů vyplývá, že v prostoru obytné zástavby 

celkově převažuje snížení imisní zátěže. 
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4.5. Vyhodnocení koncentrací ve vztahu k imisním limitům 

Vyhodnocení celkových hodnot koncentrací znečišťujících látek v ovzduší je 

možné provést na základě podkladů ČHMÚ, které jsou uvedeny v kapitole 3.6. 

Z výsledků předkládané studie je pak možné převzít příspěvky dopravy k těmto 

koncentracím. V následujícím přehledu je provedeno vyhodnocení zjištěných a 

vypočtených hodnot jednotlivých imisních charakteristik ve vztahu k platným imisním 

limitům. Při interpretaci výsledků je však třeba si uvědomit následující skutečnosti: 

 Hodnoty uváděné v síti 1 × 1 km zahrnují i stávající zdroje znečišťování ovzduší, 

proto lze předpokládat, že příspěvky dopravy na stávající komunikační síti jsou již 

v celkových hodnotách zahrnuty. Celkové hodnoty tedy nelze získat prostým součtem 

„pozaďové“ hodnoty a vypočteného příspěvku dopravy. 

 Jak vyplývá již z charakteru podkladových údajů o pětiletých průměrech, pro území o 

velikosti 1 × 1 km je stanovena jedna hodnota pro každou imisní veličinu. Tento 

podklad tedy nemůže postihnout rozdíly v imisní zátěži například vlivem odlišné 

vzdálenosti od kapacitní komunikace. 

 Jedná se o průměr za pětileté období, do hodnocení tedy nelze zahrnout změny, ke 

kterým může dojít v průběhu času do roku 2024, respektive 2040, pro které je 

provedeno vyhodnocení. 

 Při interpretaci výsledků tedy nelze striktně označit oblasti, kde dojde nebo může dojít 

k překračování imisního limitu, je však možné upozornit na rizikovost výskytu 

nadlimitních koncentrací. 

 

4.5.1. Oxid dusičitý – průměrné roční koncentrace 

V prostoru hodnoceného záměru byly zaznamenány hodnoty průměrných 

ročních koncentrací v rozmezí 13,0 – 21,7 µg.m
-3

. Nejvyšší příspěvky automobilové 

dopravy byly ve všech výchozích stavech vypočteny nejvýše na úrovni do 10 µg.m
-3

. 

Změny v imisní zátěži vlivem provozu záměru se budou pohybovat nejvýše na úrovni 

1,3 µg.m
-3

. Jak je tedy zřejmé, není třeba očekávat překračování imisního limitu 

(stanoveného ve výši 40 µg.m
-3

) ani ve výchozích stavech, ani ve stavech s provozem 

záměru. 

 

4.5.2. Oxid dusičitý – maximální hodinové koncentrace 

Údaje o celkovém imisním zatížení krátkodobými koncentracemi oxidu 

dusičitého nejsou v podkladu ČHMÚ k dispozici. Jak se však ukazuje na měřicích 

stanicích v Praze a Středočeském kraji, výskyt koncentrací nad hranicí imisního limitu 

(stanoveného ve výši 200 µg.m
-3

) byl zaznamenán pouze v dopravně nejvíce 

zatížených lokalitách na území Prahy, mimo hodnocené území. Nejvyšší příspěvky 
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dopravy byly vypočteny okolo 90 µg.m
-3

, avšak opět zcela lokálně v okrajové části 

Prahy s nejvíce zatíženými komunikacemi. Vlivem provozu záměru byly vypočteny 

nejvyšší změny na úrovni 17 µg.m
-3

, s největší pravděpodobností tedy není třeba 

očekávat překračování imisního limitu v žádné části zájmového území. 

 

4.5.3. Benzen – průměrné roční koncentrace 

V prostoru hodnoceného záměru byly zaznamenány hodnoty průměrných 

ročních koncentrací v rozmezí 1,1 – 1,2 µg.m
-3

. Nejvyšší příspěvky automobilové 

dopravy byly ve všech výchozích stavech vypočteny nejvýše na úrovni do 0,20 µg.m
-3

. 

Změny v imisní zátěži vlivem provozu záměru se budou pohybovat nejvýše na úrovni 

0,02 µg.m
-3

. Jak je tedy zřejmé, není třeba očekávat překračování imisního limitu 

(stanoveného ve výši 5 µg.m
-3

) ani ve výchozích stavech, ani ve stavech s provozem 

záměru.  

 

4.5.4. Suspendované částice PM10 – průměrné roční koncentrace 

V prostoru hodnoceného záměru byly zaznamenány hodnoty průměrných 

ročních koncentrací v rozmezí 23,5 – 27,2 µg.m
-3

. Nejvyšší příspěvky automobilové 

dopravy byly ve všech výchozích stavech vypočteny nejvýše na úrovni okolo cca 

30 µg.m
-3

, avšak jedná se o zcela lokální výskyt těchto zvýšených koncentrací, a to 

v nejbližším okolí nejvíce zatížených úseků či křižovatek. Jedná se zejména o okraj 

Prahy, tedy mimo prostor navrhovaného záměru. V naprosté většině území jsou 

příspěvky dopravy výrazně nižší. Změny v imisní zátěži vlivem záměru byly vypočteny 

nejvýše na úrovni 7 µg.m
-3

, a to opět jen v nejbližší vzdálenosti od komunikací, mimo 

obytnou zástavbu. Na naprosté většině výpočtové oblasti tedy není třeba očekávat 

výskyt koncentrací nad hranicí imisního limitu (stanoveného ve výši 40 µg.m
-3

), i 

když v některých lokalitách (trasa SOKP, jeho křížení s D8 nebo v blízkosti křížení D7 

s navrhovanou komunikací nelze výskyt nadlimitních koncentrací zcela vyloučit. Jedná 

se však o lokality bez obytné zástavby, v těsné blízkosti nejvíce zatížených 

komunikací. 

 

4.5.5. Suspendované částice PM10 – maximální denní koncentrace 

V prostoru hodnoceného záměru byly zaznamenány 36. nejvyšší hodnoty 

denních koncentrací v rozmezí 41,9 – 49,6 µg.m
-3

. Imisní limit pro takto definovanou 

hodnotu je stanoven ve výši 50 µg.m
-3

. Jak je tedy zřejmé, že již ve výchozím stavu 

jsou hodnoty velmi těsně pod hranicí imisního limitu. Po uvedení záměru do provozu 

bylo v nejbližším okolí posuzované komunikace lokálně vypočteno možné zvýšení 
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počtu překročení imisního limitu nad hranici 35 případů za rok. Jedná se však o 

lokality bez obytné zástavby. 

 

4.5.6. Suspendované částice PM2,5 – průměrné roční koncentrace 

V prostoru hodnoceného záměru byly zaznamenány hodnoty průměrných 

ročních koncentrací v rozmezí 16,7 – 18,6 µg.m
-3

. Již tyto hodnoty se přibližují hranici 

imisního limitu (stanoveného od roku 2020 ve výši 20 µg.m
-3

). Nejvyšší příspěvky 

automobilové dopravy byly ve všech výchozích stavech vypočteny nejvýše na úrovni 

do 7,5 µg.m
-3

, avšak jedná se o lokální výskyt těchto zvýšených koncentrací, a to 

v nejbližším okolí nejvíce zatížených úseků či křižovatek. Jedná se zejména o okraj 

Prahy, tedy mimo prostor navrhovaného záměru. Na většině území jsou příspěvky 

dopravy výrazně nižší. Změny v imisní zátěži vlivem záměru byly vypočteny nejvýše 

na úrovni 1,7 µg.m
-3

, a to opět jen v nejbližší vzdálenosti od komunikací, mimo 

obytnou zástavbu. Již vzhledem k úrovni pozaďových koncentrací nelze zcela vyloučit 

výskyt nadlimitních hodnot podél nejvíce zatížených komunikací (SOKP, dálnice D8). 

Vlivem samotného záměru se překračování imisního limitu nepředpokládá, neboť 

nárůst koncentrací byl vypočten zpravidla v oblastech nižšími příspěvky dopravy ve 

výchozím stavu. 

 

4.5.7. Benzo[a]pyren – průměrné roční koncentrace 

V prostoru hodnoceného záměru byly zaznamenány hodnoty průměrných 

ročních koncentrací v rozmezí 0,97 – 1,68 ng.m
-3

. Jak je tedy zřejmé, již ve výchozím 

stavu lze očekávat na celém území koncentrace nad hranicí imisního limitu 

(stanoveného ve výši 1 ng.m
-3

). Nejvyšší příspěvky automobilové dopravy byly ve 

všech výchozích stavech vypočteny do 0,65 ng.m
-3

, a to pouze v okolí SOKP a dálnice 

D8. V naprosté většině zájmového území se příspěvky dopravy budou pohybovat pod 

hranicí 0,1 ng.m
-3

. Stejně tak změny v imisní zátěži byly vypočteny nejvýše na úrovni 

0,05 ng.m
-3

. Ačkoliv je tedy možné očekávat v území nadlimitní hodnoty, změny 

vlivem záměru jsou v porovnání s výchozími hodnotami jen málo významné. 
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5. NÁVRH KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ 

Vzhledem k tomu, že stavba posuzované komunikace je pozemí komunikací o 

předpokládané intenzitě dopravního proudu 15 tisíc a více vozidel za den, je dle § 11 

zákona č. 201/2012 Sb. nutno vyhodnotit nutnost uložení kompenzačních opatření. 

V následující tabulce jsou uvedeny podmínky uložení kompenzačních opatření pro 

jednotlivé látky. 

Tab. 17. Posouzení nutnosti aplikace kompenzačních opatření 

 NO2 PM10 PM2,5 benzen B[a]P 

Záměr je umístěn v zastavěném území obce  ne 

Záměr je umístěn v oblasti s překročením imisních limitů 

pro průměrné roční koncentrace zneč. látek (dle 5letých 

průměrů ve čtvercové síti 1×1 km, vydávané ČHMÚ, 

za období let 2011 – 2015) 

ne ne ne ne ano 

Provozem záměru dojde k překročení některého z imisních 

limitů nebo je jeho hodnota v této oblasti již překročena 
ne ne ne ne ano 

Imisní příspěvky ze záměru překračují 1 % stanovených 

imisních limitů 
ano ano ano ano ano 

 

Z uvedeného přehledu vyplývá, že pro hodnocený záměr není vyžadováno 

uložení kompenzačních opatření dle § 11 zákona, neboť záměr není umístěn 

v zastavěném území obcí. Dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) se zastavěné 

území vymezuje v územním plánu a aktualizuje se jeho změnou. 

 

Přesto lze však vzhledem k výši imisních příspěvků v nejvíce ovlivněné 

zástavbě doporučit realizaci opatření ke snížení dopadů realizace záměru ve vztahu k 

částicím PM10 a PM2,5 a na ně vázaných látek, včetně benzo[a]pyrenu. Vhodným 

opatřením je výsadba vegetačních bariér v místech přiblížení posuzované komunikace 

k obytné zástavbě sídel.  
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6. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 

Cílem předkládané studie bylo vyhodnocení kvality ovzduší v oblasti přeložky 

silnic II/240 a II/101 v úseku D7 – D8 (v dalším textu označovaná jako „hodnocená 

komunikace“). V rámci vyhodnocení na kvalitu ovzduší byla posouzena i II. etapa, 

tedy obchvat Kralup nad Vltavou.  

Hodnocení kvality ovzduší bylo provedeno v souladu se zadáním pro následující 

varianty a stavy: 

 Rok 2024 – nulová varianta 

 Rok 2024 – aktivní varianty A, B, B1 

 Rok 2040 (bez SOKP) – nulová varianta 

 Rok 2040 (bez SOKP) – aktivní varianty A, B, B1 

 Rok 2040 (s SOKP) – nulová varianta 

 Rok 2040 (s SOKP) – aktivní varianty A, B, B1 

Podle podkladů ČHMÚ je kvalita ovzduší v lokalitě plánovaného záměru 

poměrně dobrá. V pětiletém průměru jsou splněny téměř všechny imisní limity, z nichž 

se při hodnocení kvality ovzduší vychází (viz § 12 odst. 1 zákona č. 201/2012). 

Výjimkou jsou průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu, u nichž bylo na většině 

území zaznamenáno překračování imisního limitu.. V tomto případě se jedná o imisní 

charakteristiku, k níž se pouze přihlíží. 

Nejvyšší příspěvky automobilové dopravy byly zpravidla vypočteny na 

severním okraji Prahy, podél úseků SOKP a dále podél navazujícího úseku dálnice D8. 

V prostoru samotné posuzované komunikace budou ve výchozích stavech příspěvky 

dopravy nízké. 

Vlivem provozu záměru lze obecně očekávat zvýšení koncentrací podél 

samotné komunikace a dále (zejména v roce 2024 a 2040 ve stavu bez SOKP) podél 

severní části dálnice D8. Naopak snížení imisní zátěže bylo obecně vypočteno podél 

dálnice D7, případně podél stávajících komunikací II/240 a II/101. V případě stavu pro 

rok 2040 s SOKP bylo ještě snížení koncentrací vlivem záměru vypočteno právě podél 

úseku SOKP. 

Dále lze obecně konstatovat, že vlivem provozu záměru lze očekávat nárůst 

koncentrací podél posuzované komunikace a pouze v okrajových částech obytné 

zástavby. Ve stavu 2040 s SOKP je příspěvek hodnocené komunikace celkově nižší 

oproti stavům k roku 2024 a 2040 bez SOKP. Oproti tomu snížení příspěvku dopravy 

bylo většinou zaznamenáno v centrální části sídel podél stávajících komunikací II/240 
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a II/101. U většiny imisních charakteristik převažuje v obytných plochách snížení 

imisní zátěže oproti zvýšení. 

Celkově byly změny jednotlivých imisních charakteristik vypočteny nejvýše 

v následujících hodnotách (tyto rozdílové hodnoty se vyskytují jen zcela lokálně): 

 průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého – nárůst 1,3 µg.m
-3

, pokles 0,5 µg.m
-3

 

 maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého – nárůst 17 µg.m
-3

, pokles 6 µg.m
-3

 

 průměrné roční koncentrace benzenu – nárůst 0,020 µg.m
-3

, pokles 0,015 µg.m
-3

 

 průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM10 – nárůst 7 µg.m
-3

, pokles 

2,5 µg.m
-3

 

 maximální denní koncentrace částic PM10 – nárůst 60 µg.m
-3

, pokles 20 µg.m
-3

 

 průměrné roční koncentrace částic PM2,5 – nárůst 1,7 µg.m
-3

, pokles 0,5 µg.m
-3

 

 průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu – nárůst 0,05 ng.m
-3

, pokles 0,05 ng.m
-3

 

 

Změny v imisní zátěži vlivem záměru v oblastech s obytnou zástavbou byly 

vypočteny v následujících hodnotách: 

 průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého – nárůst 0,8 µg.m
-3

, pokles 0,4 µg.m
-3

 

 maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého – nárůst 7 µg.m
-3

, pokles 5 µg.m
-3

 

 průměrné roční koncentrace benzenu – nárůst 0,010 µg.m
-3

, pokles 0,015 µg.m
-3

 

 průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM10 – nárůst 2,2 µg.m
-3

, pokles 

2,0 µg.m
-3

 

 maximální denní koncentrace částic PM10 – nárůst 30 µg.m
-3

, pokles 10 µg.m
-3

 

 průměrné roční koncentrace částic PM2,5 – nárůst 1,0 µg.m
-3

, pokles 0,5 µg.m
-3

 

 průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu – nárůst 0,05 ng.m
-3

, pokles 0,02 ng.m
-3

 

 

Z hlediska plnění imisních limitů lze konstatovat, že záměr nebude mít u většiny 

imisních charakteristik vliv na plnění imisních limitů. Podél hodnocené komunikace se 

nepředpokládá nárůst koncentrací nad hranici imisního limitu, výjimkou mohou být jen 

denní koncentrace částic PM10, kde se v okolí záměru mohou vyskytnout nadlimitní 

koncentrace ve více než povolených 35 případech za rok, stejně tak nelze zcela 

vyloučit překročení imisního limitu pro průměrné roční koncentrace částic PM2,5, 

u kterých se však již ve výchozím stavu očekává výskyt hodnot těsně pod hranicí 

imisního limitu. Významnější nárůst byl však vypočten jen v těsné blízkosti hodnocené 

komunikace, zpravidla bez obytné zástavby, nárůst v zastavěných plochách bude méně 

významný. V případě benzo[a]pyrenu bude změna v imisní zátěži vlivem záměru 

vzhledem k výchozím hodnotám velmi malá, nicméně překračování imisního limitu je 

třeba očekávat již ve výchozích stavech. 
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Co se týče porovnání jednotlivých variant, jak prokázaly modelové výpočty, 

budou hodnoty nárůstu podél posuzované komunikace v jednotlivých variantách 

prakticky totožné, lišit se bude pouze prostorové rozložení v závislosti na trase záměru. 

Výraznější rozdíl mezi jednotlivými variantami byl zaznamenán pouze v lokalitě 

napojení hodnocené komunikace na stávající dálnici D7. V obou případech byl 

vypočten výraznější nárůst imisní zátěže ve variantách B, B1 oproti variantě A. Jedná 

se o lokality bez obytné zástavby. Hledisko dopadů na kvalitu ovzduší tak není při 

volbě varianty zásadním faktorem. 
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