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1. ÚVOD 

Předkládaná studie hodnotí očekávanou situaci kvality ovzduší na území 
hlavního města Prahy v roce 2020. Studie je zpracována pro účely vyhodnocení vlivů 
Konceptu Územního plánu hlavního města Prahy (dále jen „územní plán“) na 
udržitelný rozvoj území. 

V rámci modelového hodnocení kvality ovzduší byla zpracována kompletní 
emisní bilance bodových, plošných a liniových zdrojů znečišťování ovzduší na území 
hl. m. Prahy na základě podkladových dat územního plánu a dalších dostupných 
podkladů. Veškerá data z územního plánu byla zadána ve dvou variantách, označených 
jako „Základní řešení konceptu ÚP hl. m. Prahy“ (dále jen Varianta 1) a 
„Variantní řešení konceptu ÚP hl. m. Prahy“ (dále jen Varianta 2). Hodnocené 
varianty se liší v řadě částí Prahy z hlediska funkčního využití území, prostorové 
regulace plánované výstavby, dopravního řešení a v jednom případě (Západní město) i 
umístěním nového zdroje vytápění. V důsledku těchto rozdílů se pak odlišuje i 
dopravní zatížení komunikační sítě v obou variantách. 

Jako modelové znečišťující látky jsou hodnoceny suspendované částice PM10, 
oxid dusičitý a benzen. Jedná se o reprezentativní znečišťující látky pro vyjádření 
imisní zátěže z automobilové dopravy i ze stacionárních spalovacích zdrojů. 
Posuzovány byly jak průměrné roční hodnoty, tak i krátkodobé (hodinové či denní) 
koncentrace, které mají stanoveny příslušné imisní limity.  

Hodnocení očekávané imisní zátěže je provedeno ve vztahu k platným imisním 
limitům, porovnání variant je provedeno pomocí tzv. rozdílových map. Součástí studie 
je také porovnání očekávané kvality ovzduší se současnou imisní situací v Praze. 
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2. VSTUPNÍ ÚDAJE PRO MODELOVÉ VÝPO ČTY 

2.1.  Zdroje znečišťování ovzduší 

Cílem úvodní části hodnocení kvality ovzduší je zpracování všech podkladů o 
zdrojích znečišťování ovzduší do odpovídající datové struktury pro účely modelových 
výpočtů kvality ovzduší.  

Zdroje znečišťování ovzduší jsou pro účely modelových výpočtů rozděleny do 
skupin uvedených v tab. 1. 

Tab. 1. Rozdělení zdrojů znečišťování ovzduší pro účely modelových výpočtů 

Stacionární 
zdroje 

Bodové zdroje 
Zvláště velké a velké zdroje REZZO 1 

Vybrané významné střední zdroje REZZO 2 

Plošné zdroje 

Ostatní střední zdroje REZZO 2 

Malé zdroje – kotelny REZZO 3 

Lokální vytápění – stávající zástavba 

Lokální vytápění – nová zástavba 

Plošná spotřeba rozpouštědel 

Doprava 

Liniové zdroje Komunikační síť města 

Plošné zdroje 

Křižovatky 

Parkoviště a plošně odvětrané garáže 

Autobusové terminály 

Portály tunelů 

Bodové zdroje 
Výdechy odvětrání tunelů 

Výdechy odvětrání garáží 

 

V následujícím textu je uveden popis postupu stanovení emisí a dalších 
vstupních údajů pro modelové výpočty očekávané kvality ovzduší v roce 2020. 

 

2.1.1. Použité podklady a postup hodnocení 

2.1.1.1. Bodové stacionární zdroje znečišťování ovzduší 

Vstupní údaje o stacionárních bodových zdrojích znečištění ovzduší byly 
zpracovány na základě následujících podkladů: 
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� databáze stacionárních zdrojů znečišťování pro rok 2007, zpracované v rámci projektu 
„Modelové hodnocení kvality ovzduší – Aktualizace 2008“ [1] 

� informace o zdrojích znečišťování, u nichž došlo nebo pravděpodobně dojde k ukončení 
provozu, předané Útvarem rozvoje hl. m. Prahy 

� informace Pražské teplárenské a. s. o očekávané situaci na zdrojích tepla 

� mapy výhledového rozsahu sítí CZT, předané Útvarem rozvoje hl. m. Prahy 

� výkresy funkčního využití území a prostorové regulace dle Konceptu Územního plánu 
hlavního města Prahy 

� Studie ověření reálnosti umístění uhelného kogeneračního zdroje v lokalitě Západního 
města 

� délka topné sezóny a průměrná délka topného období od roku 1995 (graf 1) 

Jako základní zdroj dat byly použity sestavy současných zdrojů znečišťování 
k roku 2007. Výběr zdrojů, zařazených jako bodové, je tedy shodný s výběrem 
provedeným v projektu [1]. Jedná se o: 

� všechny zvláště velké a velké zdroje REZZO 1 – celkem 242 zdrojů s 825 komíny 

� střední zdroje REZZO 2 s roční produkcí emisí NOx přesahující 0,4 t.rok-1 nebo s emisí 
SO2 vyšší než 1 t.rok-1 nebo s emisí tuhých látek vyšší než 1 t.rok-1 – celkem 172 zdrojů 

Z této sestavy byly vybrány průmyslové areály, na jejichž plochách je 
v územním plánu zanesena změna funkčního využití a lze tedy předpokládat, že dojde 
k ukončení provozu zdroje. Z nich pak byly zadavatelem určeny následující zdroje, 
u nichž ke skončení provozu skutečně dochází či dojde. Jedná se o následující zdroje: 
Interpharma a Modřanská potrubní v Modřanech, Walter v Jinonicích, UJP Praha na 
Zbraslavi, AVIA a.s. v Letňanech, AF BKK v Praze 9, Společné obalovny Běchovice a 
Dopravní podnik hl. m. Prahy na Bohdalci. Ostatní zdroje byly ve výpočtu ponechány, 
byť se řada z nich nachází na plochách, u nichž je územním plánem navržena změna 
využití.  

Následně byly emise pro všechny spalovací zdroje dle údajů pro rok 2007 
přepočteny na průměrné klimatické podmínky a byl započten předpoklad mírného 
snižování měrné spotřeby energie (v průměru o 5 %) vzhledem k postupné realizaci 
úsporných opatření u koncových uživatelů.  

Následně byl proveden výpočet emisí na zdrojích Pražské teplárenské a. s.  
Touto společností byly poskytnuty podklady, obsahující  

� měrné emisní koncentrace jednotlivých tepláren, výtopen a kotelen  

� mapy rozvojových ploch, u nichž se předpokládá napojení na soustavu CZT 

� dosavadní výrobu tepla na jednotlivých zdrojích od roku 2004 

� očekávanou výrobu tepla při zahrnutí veškerých známých změn na těchto zdrojích a 
energetického zásobování výše uvedených rozvojových ploch  

� informace k očekávaným změnám emisní úrovně zvláště velkých zdrojů znečišťování 
(viz dále) 



ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU

s.
 r

. o
.

 
VYHODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPTU ÚZEMNÍHO PLÁNU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  

NA KVALITU OVZDUŠÍ  
 

8 

Uvedené podklady zohledňují i skutečnost, že Teplárna Holešovice bude do 
roku 2016 připojena na Pražskou teplárenskou soustavu, napojenou na zdroj CZT 
Mělník. To znamená, že se změní charakter a provoz tohoto zdroje ze základního na 
špičkový. 

Údaje o dosavadní i výhledové výrobě tepla na zdrojích PT a. s. jsou uvedeny 
v následujících tabulkách. 

Tab. 2. Dodávka tepla Qtep 2004 – 2008 

Zdroj (Distribuce ) 
2004 2005 2006 2007 2008 

GJ 

Malešice 3 094 969 2 782 541 2 616 241 2 224 155 2 413 097 

Michle  637 965 540 084 454 135 249 426 349 180 

Rohožník 50 296 46 764 44 665 40 707 41 938 

H. Počer. I 39 649 24 247 0 0 0 

H.Počer. III 54 878 36 020 0 0 0 

Letňany-Křivoklátská 4 320 4 478 0 0 0 

C 2 37 994 36 136 34 775 33 667 32 480 

C 4 33 517 32 177 28 790 26 322 24 211 

C 5 43 647 43 326 39 999 37 315 34 823 

C 6 46 338 46 578 40 542 38 213 34 548 

C 7 34 786 36 184 40 410 38 710 35 978 

C 8 37 779 37 961 39 722 36 258 35 294 

C 10 38 708 38 268 36 824 33 216 33 256 

Krč - zdroj 140 124 94 302 83 071 69 337 66 145 

LL 12 44 941 42 603 38 261 35 356 35 377 

LL 13 41 713 40 059 35 619 34 039 35 194 

LL 16 (Písn.) 52 480 50 661 48 362 44 589 47 909 

IKEM 0 0 16 598 31 569 749 

Komořany 23 652 22 817 21 592 19 183 20 291 

Veleslavín 714 194 692 592 648 688 589 600 604 136 

Ruzyň 0 0 0 0 0 

Zbraslav 106 896 108 074 107 707 101 850 107 343 

Dědina 119 502 112 477 101 785 91 372 93 037 

Řepy I 87 613 83 960 78 252 72 076 71 620 

Řepy II 49 336 47 342 42 973 42 433 43 563 

Řepy III 77 061 66 058 62 291 58 876 58 802 

Řepy IV 80 511 81 476 77 122 70 017 70 898 

Řepy V 100 864 106 376 99 995 91 113 92 164 

Košíře 28 312 28 624 27 115 23 460 24 325 

Stodůlky I 62 633 59 940 57 294 53 622 54 016 

Stodůlky II 72 604 71 981 65 766 61 373 63 781 

Lužiny III 96 182 94 598 91 103 85 932 87 261 

Lužiny IV 85 553 79 344 72 832 69 113 68 943 

Lužiny V 96 403 93 351 85 946 79 393 80 553 

Lužiny VI 87 275 83 942 80 255 75 278 77 248 

Barrandov I 34 336 33 526 31 039 27 003 27 391 
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Zdroj (Distribuce ) 
2004 2005 2006 2007 2008 

GJ 

Barrandov II 41 878 40 557 37 729 32 981 33 109 

Barrandov III 40 931 40 134 37 036 32 306 32 413 

Barrandov IV 25 032 21 689 20 261 17 392 18 464 

Barrandov V 42 201 41 531 38 769 34 382 35 290 

Barrandov VI 36 116 34 827 33 394 30 666 30 457 

Barrandov VII 80 862 90 257 87 021 86 330 85 247 

V. Ohr. VIII 96 554 96 875 92 373 84 717 86 455 

N. Butov OK13 87 893 88 901 86 032 84 067 81 112 

N. Butov OK17 61 081 84 816 79 519 70 275 71 112 

N. Butov OK18 55 303 58 786 56 315 50 848 47 630 

Radotín I 45 727 44 172 42 682 36 507 39 727 

Holešovice 948 824 927 993 880 846 818 273 843 983 

Invalidovna 18 674 0 0 0 0 

Juliska 466 902 453 686 426 742 393 088 420 178 

Třeboradice 9 983 0 420 17 694 0 

Celkem 8 414 993 7 823 090 7 268 909 6 374 099 6 690 728 

Tab.3. Výhled na dodávky tepla Qtep od roku 2011  

Zdroj (Distribuce) 
2011 2012 2013 2014 od 2016 

GJ 

Třeboradice 36 849 36 774 37 471 37 829 37 829 

Malešice 2 2 455 379 2 470 943 2 485 174 2 497 931 2 497 931 

Malešice 3 653 458 257 415 468 992 573 536 331 082 

Michle 1 261 629 262 160 261 088 259 922 259 922 

Michle 2 178 104 179 123 177 685 176 942 176 942 

Krč 273 912 226 572 223 617 220 872 220 872 

Holešovice 744 116 534 147 305 144 224 546 321 000 

Juliska 423 584 424 614 426 862 428 265 428 265 

Rohožník 38 602 38 101 37 717 37 426 37 426 

Komořany 19 161 18 790 18 466 18 180 18 180 

IKEM 1 195 1 195 1 195 1 195 1 195 

Veleslavín 588 295 583 515 578 885 575 438 575 438 

Dědina 92 360 91 250 90 406 89 714 89 714 

Ruzyně 0 0 0 0 0 

Košíře 24 173 24 640 24 182 23 924 23 924 

Radotín 39 064 38 327 37 662 37 050 37 050 

Zbraslav 97 707 95 708 93 977 92 442 92 442 

středisko Řepy, Lužiny, 
Stodůlky, Nové Bučovice, 
Velká Ohrada, Košíře 1 049 917 1 037 678 1 020 830 1 005 855 1 005 855 

středisko Barrandov 263 017 258 642 254 841 251 427 251 427 

Celkem 7 240 521 6 579 593 6 544 195 6 552 494 6 406 494 
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K očekávané výrobě tepla dle podkladů PT a. s., která byla dle informací 
provozovatele stanovena se zohledněním vybraných rozvojových ploch, byla dále 
navýšena vzhledem k předpokladu určitého zahuštění stávající zástavby (viz násl. 
kap.). Výsledné hodnoty výroby tepla byly použity pro stanovení emisí. 

V současné době je projednáván návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady 
o průmyslových emisích KOM(2007)844, který předpokládá po roce 2016 výrazné 
snížení emisních limitů zvláště velkých zdrojů s tepelným příkonem nad 50 MW. Ze 
zdrojů PT a. s. je schopna splnit předpokládané emisní limity pouze výtopna Krč. Na 
ostatních zdrojích s příkonem nad 50 MW je nutno provést takové úpravy, aby je bylo 
možné provozovat i po roce 2016. Úpravy se týkají následujících  zdrojů: 

� Teplárna Malešice 

� Teplárna Michle 

� Teplárna Veleslavín 

� Teplárna Holešovice 

� Výtopna Juliska 

� Výtopna Třeboradice 

Na těchto zdrojích byly tedy měrné emise sníženy na úroveň emisního limitu 
podle připravované směrnice. 

Dále bylo zohledněno variantní řešení vytápění oblasti tzv. Západního města. 
V této oblasti na území městských částí Praha 13 a Řeporyje se nachází rozsáhlé 
rozvojové území. Ve variantě 1 bude toto území vytápěno z menších tepelných zdrojů, 
které byly hodnoceny jako plošné. Ve variantě 2 se zde však předpokládá vybudování 
uhelného kogeneračního zdroje, který pokryje část spotřeby tepla v nové zástavbě a 
současně umožní snížit výrobu tepla na přilehlých plynových kotelnách stávající 
propojené soustavy. Jedná se o zdroje Řepy, Stodůlky, Lužiny, Nové Butovice a Velká 
Ohrada. 

Ve variantě 2 byl tedy do sestavy přidán uvedený zdroj a byly sníženy emise na 
stávajících zdrojích v dotčené soustavě. Údaje o spotřebách a předpokládané výrobě 
tepla byly převzaty z prováděcí studie [2], charakteristiky nového zdroje znečišťování 
ovzduší pak z rozptylové studie [3], která je její součástí. 

Umístění hodnocených bodových zdrojů znečišťování ovzduší je znázorněno na 
obr. 1. Celkově pak je možné konstatovat, že: 

� nejvýznamnějším bodovým zdrojem emisí oxidů dusíku v Praze je zdroj Českomoravský 
cement, a.s., nástupnická společnost - závod Radotín, u něhož byla stanovena emise na 
úrovni roku 2007 a tedy ve výši 1 167 t.rok-1. Dalším významným zdrojem je Pražská 
Teplárenská a. s. – Teplárna Malešice, která má emisi ve výši 597 t.rok-1 (ve variantně 1) a 
Zařízení na energetické využití odpadu Malešice s emisí 152 t.rok-1. 

� v případě emisí částic PM10 jsou největšími hodnocenými bodovými zdroji kamenolomy, 
zařazené do kategorie středních zdrojů REZZO 2. Jedná se o provoz PIKASO, spol. s.r.o.– 
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kamenolom Řeporyje s emisí 69 t.rok-1 a KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o. – lom Zbraslav 
s emisí 26 t.rok-1. Dalším zdrojem pak je opět cementárna v Radotíně s emisemi (24 t.rok-
1) a Teplárna Malešice (23 t.rok-1).  

� hlavním bodovým zdrojem v případě emisí benzenu je Teplárna Malešice s emisí 
6,5 t.rok-1. Další bodové zdroje mají již podstatně nižší produkci emisí, a to 0,19 t.rok-1 
v případě společnosti Mitas a.s a jejího výrobního závodu v Praze a dále 0,18 u  
společnosti TRW Volant a. s. v Náchodské ulici.   
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2.1.1.2. Plošné stacionární zdroje znečišťování ovzduší 

Méně významné zdroje znečišťování ovzduší jsou v modelu vyjádřeny souhrnně 
pomocí tzv. plošných zdrojů – čtverců se součtovými emisemi. Pro území Prahy byla 
použita síť čtverců 500 × 500 m, celkem se jedná o 2 167 čtverců. Emise každého 
čtverce je dána součtem emisí z následujících zdrojů, pokud se v daném čtverci 
nacházejí: 

� méně významné zdroje REZZO 2, které nebyly na základě výběrových kritérií zařazeny 
mezi zdroje bodové, a evidované zdroje REZZO 3  

� lokální vytápění obytné zástavby, a to jak zástavby stávající, tak i nové zástavby 
v současném zastavěném území a na rozvojových plochách 

� tzv. plošná spotřeba rozpouštědel (pouze v případě benzenu) 

V případě zdrojů REZZO 2 a 3 byl použit obdobný postup jako v případě 
bodových zdrojů. Výchozím podkladem tedy byla sestava současných zdrojů 
znečišťování dle projektu [1]. Emise ze spalovacích zdrojů byly dále přepočteny na 
dlouhodobé průměrné klimatické podmínky a dále upraveny na základě předpokladu 
snížení měrné spotřeby energie v průměru o 5 %. Rušení zdrojů nebylo v tomto 
případě uvažováno. 

Obdobným způsobem byly stanoveny i emise z lokálního vytápění současné 
zástavby. V tomto případě byla rovněž zvažována otázka zastoupení paliv  u stávající 
zástavby. Pro tento účel bylo provedeno vyhodnocení vývoje spotřeby tuhých paliv 
v sektoru „obyvatelstvo“ v období let 2001 – 2007, který ukazuje graf 2. Z grafu je 
patrné, že od roku 2003 spotřeba tuhých paliva prakticky stagnuje, resp. dokonce mírně 
narůstá. Z tohoto důvodu byla struktura spotřeby paliv u stávající zástavby ponechána 
na úrovni roku 2007. 

Pro stanovení produkce emisí z nové zástavby byly použity podklady územního 
plánu, zejména výkresy funkčního využití území a regulativy využití ploch. V případě 
rozvojových ploch byly plochám přiřazeny referenční hodnoty měrné spotřeby energie 
dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov na základě 
kódů funkčního využití a kódu struktury zástavby. Otápěná plocha budov byla 
vypočtena podle regulativů míry podlažních ploch.  

Dále byly vyčleněny rozvojové plochy, které budou podle údajů Pražské 
teplárenské a. s. napojeny na soustavu centrálního zásobování teplem. Jedná se o 
následující plochy: Letňany – dostavba komerční zóny Obchodní centra, Letňany – ul. 
Veselská, Letňany – Kbely – výstaviště, Střížkov, Vysočany – ul. Kolbenova, 
Poděbradská, Libeň – Karlín – Rohanský ostrov, Holešovice – Bubny, Holešovice – 
přístav, Dejvice – Vítězné náměstí, Žižkov – Malešická, Štěrboholy, Slatiny, Michle, 
Jižní město – Milíčov, Jižní město – Opatov. 

Ostatní plochy budou podle údajů Útvaru rozvoje hl. m. Prahy a Pražské 
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plynárenské a. s. vesměs napojeny na zemní plyn. Proto bylo u všech těchto plošných 
zdrojů uvažováno s vytápěním zemním plynem, a to při použití emisních hodnot na 
úrovni 100 mg na 1 m3 spalin u oxidů dusíku a 20 mg na 1 m3 zemního plynu v případě 
částic PM10. Jedná se o standardní úroveň, která je v současnosti dosahována u nových 
kotlů i v případě menších objektů. Současně lze předpokládat, že i objekty nenapojené 
na zemní plyn (vytápěné např. dřevem nebo propan butanem) budou dosahovat 
obdobných emisních parametrů. 

Vedle emisí z rozvojových ploch bylo nutno zahrnout i předpokládanou 
výstavbu v zastavitelném území mimo rozvojové plochy. V těchto částech města 
územní plán připouští novou výstavbu za předpokladu, že charakter zástavby bude 
odpovídat zástavbě současné. Pro jednotlivé funkční plochy byla pomocí 
GIS provedena analýza maximálního rozsahu potenciální nové zástavby na základě 
digitálních map stávajících budov, komunikací, kódu struktury zástavby a údajů o 
požadovaném podílu zeleně. Pro výpočet pak bylo uvažováno s výstavbou na úrovni 
1/3 potenciálního maximálního rozsahu. Výsledný podíl nové zástavby se na 
jednotlivých funkčních plochách pohybuje od 0 do 29 % jejich výměry. 

Výstupem byly hodnoty potřeby tepla z nové výstavby. Následně byla 
provedena analýza možnosti napojení jednotlivých částí zástavby na centrální zdroje 
tepla. V tomto případě nebylo možné použít přímo údaje o výrobě tepla z Pražské 
teplárenské a. s., neboť tyto údaje neobsahují předpoklad nové výstavby mimo 
vyjmenované rozvojové plochy. Proto byly použity mapy rozsahu sítí CZT, předané 
jak Útvarem rozvoje města, tak i Pražskou teplárenskou a. s. Na základě konzultace 
s ÚRM byla v místech, která jsou v současnosti již napojena na CZT, uvažováno 
s přednostním napojením na systém CZT, a to v rozdělení 75 % CZT, 25 % zemní 
plyn. Na ostatních plochách bylo uvažováno vytápění zemním plynem.  

Emise z vytápění stávající zástavby byly stanoveny pro základní sídelní 
jednotky, emise z nové zástavby pak na úrovni příslušných funkčních ploch dle 
územního plánu. Následně byly přepočteny do uvedené čtvercové sítě 500 × 500 m. 

Vedle výše uvedených zdrojů byly do plošných zdrojů započteny emise benzenu 
z tzv. plošné spotřeby organických rozpouštědel. Jedná se o emise, unikající 
například při údržbě konstrukcí, nátěrech střech a podobně. Tyto emise jsou počítány 
na základě celkového prodeje hmot obsahujících organické látky, rozpočet do 
územních jednotek je pak proveden na základě urbanistických a demografických 
údajů. Emise této skupiny byly uvažovány na úrovni současného stavu dle projektu [1].  
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2.1.1.3. Automobilová doprava 

Automobilová doprava představuje v současné době nejvýznamnější zdroj 
znečištění ovzduší na území Prahy. Emise z mobilních zdrojů nejsou evidovány 
obdobně jako emise zdrojů stacionárních, ale jsou stanoveny výpočtem pro objekty 
reprezentující produkci dané emise v prostoru: komunikace, dopravní plochy a 
podobně. 

Komunikační síť města je reprezentována pomocí liniových zdrojů 
znečišťování. Každý zdroj odpovídá jednomu přímému silničnímu úseku, který je 
homogenní z hlediska všech výpočetních parametrů (intenzita a skladba dopravy, 
podélný sklon komunikace, rychlost a plynulost dopravního proudu atd.). Podkladem 
pro výpočet byly modelové hodnoty automobilové dopravy v roce 2020, předané 
Útvarem rozvoje hl. m. Prahy. Údaje byly zpracovány ve formě vektorové vrstvy 
GIS s připojenou databází intenzit dopravy. Samostatně pak byly do výpočtu zaneseny 
počty autobusů MHD, které byly předány v podobě mapových listů a do sítě liniových 
zdrojů byly ručně přeneseny.  

Vedle liniových zdrojů byly jako další součást komunikační sítě zahrnuty do 
výpočtu úrovňové křižovatky. Jedná se o emise vznikající při stání a popojíždění 
vozidel před úrovňovou křižovatkou a zejména při akceleraci automobilů, která 
křižovatku opouštějí. V těchto fázích je produkce emisí podstatně vyšší, než když 
vozidlo daný úsek plynule projíždí. Emise pohybů aut po rampách mimoúrovňových 
křižovatek byly zohledněny přímo pomocí jednotlivých ramp, které byly zakresleny 
jako liniové zdroje. 

V případech, kdy jsou komunikace vedeny v tunelech, jsou jejich emise 
modelovány pomocí portálů tunelů a výdechů větracích šachet. Výdechy tvoří bodové 
zdroje emisí, výjezdové portály jsou modelovány jako plošné zdroje. Na území hl. m. 
Prahy se pro rok 2020 jedná o 35 tunelů ve variantě 1, resp. 32 tunelů ve variantě 2.  

Vedle dopravy na komunikacích jsou do modelového výpočtu zahrnuty rovněž 
parkovací plochy a objekty. Za tímto účelem byly opět využity podklady z projektu 
[1], které zahrnují i evidenci současných parkovišť a garáží u komerčních a 
administrativních objektů s kapacitou nad 50 parkovacích míst. Tato sestava byla 
rozšířena o emise z parkovacích ploch, obsažených v územním plánu. Jedná se 
zejména o parkoviště P+R, pro které byly zadavatelem předány kompletní údaje o 
jejich plánovaném umístění a kapacitě. Emise parkovišť a otevřených garáží jsou 
v modelu reprezentovány jako plošné zdroje, v případě uzavřených garáží jsou 
počítány emise z vzduchotechnických výdechů. 

Jako plošné zdroje znečišťování ovzduší jsou zaneseny rovněž autobusové 
terminály a nádraží. Obdobně jako v případě parkovišť P+R byly Útvarem rozvoje 
města předány podkladové údaje o jejich umístění a předpokládaných průměrných 
denních počtech autobusů na každém terminálu. 
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Rozložení intenzit automobilové dopravy na komunikační síti v Praze v roce 
2020 znázorňují obrázky 4 a 5.  

Z podkladových dat vyplývá, že na nejvíce zatížených komunikacích je možné 
očekávat intenzity 100 – 170 tis. vozidel denně. Nejzatíženějším úsekem bude 
Barrandovský most a navazující trasa směrem k tunelu Radlické radiály s intenzitami 
130 – 170 tis. vozidel za den a Jižní spojka mezi dálnicí D1 a Vídeňskou s intenzitami 
110 – 130 tis. vozidel za den. Dalšími komunikacemi s intenzitou nad 100 tis. vozidel 
za 24 hodin bude dle dopravních modelů celá Jižní Spojka, některé části Městského 
okruhu (Strahovský tunel, úsek Malovanka –– Letná a úsek v oblasti Balabenky) a 
východní část Silničního okruhu kolem Prahy. Intenzity mezi 90 a 100 tis. vozidel byly 
stanoveny na navazujících úsecích a rovněž na dvou úsecích silničního okruhu 
(v západní části mezi Ruzyní a Břevnovskou radiálou a v severní části most přes 
Vltavu a navazující úsek). Dálnice D1 bude zatížena 50 – 70 tis. vozidly za den. Na 
Nuselském mostě se uvažuje s intenzitou 50 000 vozidel, ulice v Holešovičkách bude 
zatížena 85 000 automobily za 24 hodin. 

Na současných nejvíce zatížených komunikacích, tj. na Barrandovském mostě a 
Jižní spojce, nedojde do roku 2020 k příliš významnému snížení v celkových počtech 
automobilů, neboť odvedení tranzitní dopravy na silniční okruh bude vyrovnáno 
nárůstem vzniklým v důsledku výstavby na nových rozvojových plochách. Velmi 
významně se však sníží počet nákladních automobilů, např. na Jižní spojce dojde 
k poklesu ze 17 na 10 tisíc nákladních vozidel za den, v ulici K Barrandovu bude 
pokles ještě výraznější – z téměř 12 000 na 2 000 nákladních vozidel. Pokles intenzit 
nákladní dopravy se předpokládá i na Průmyslové (z 10 tis. na 4 tis. vozidel denně), na 
dálnici D1 (z 15 na 7,5 tis.), na Evropské (z 2500 na 450 voz/den) atd. 

Naopak nárůst nákladní dopravy je nutné očekávat na komunikacích okružních, 
např. na západním okruhu mezi D5 a Ruzyní to bude 13 500 oproti dnešním 6 000 
vozidel za den, na východní části okruhu mezi R10 a D11 pak bude nárůst ze 7,5 tis. na 
15 tis. vozidel za den. 

Pro výpočty emisí z automobilové dopravy byl použit emisní model MEFA-06 
[4], který obsahuje emisní faktory motorových vozidel, vydané Ministerstvem 
životního prostředí v roce 2002 [5]. Model umožňuje zohlednit při výpočtech emisí 
působení jednotlivých faktorů (typ vozidla, skladba dopravního proudu, rychlost, sklon 
apod.) pomocí soustavy vzájemně provázaných rovnic. Model je navržen pro široké 
spektrum emisních výpočtů v rozsahu od detailního modelování jednotlivých objektů 
(garáže, parkoviště, autobusová nádraží) přes oblasti středního rozsahu (část města, 
větší dopravní stavby) až po rozsáhlá území měst nebo regionů a v současné době je 
zájemcům standardně distribuován.  

Při výpočtu emisí bylo zohledněno složení vozového parku charakteristické pro 
hl. m. Prahu – podíl aut bez katalyzátorů a aut splňujících jednotlivé emisní limity 
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EURO 1/2/3/4 ve výhledové situaci pro rok 2020. Skladba vozového parku se 
postupně zlepšuje, neboť dochází k vyřazování nejstarších aut (s největšími emisemi), 
která jsou nahrazována novými vozidly, jež plní poměrně přísné emisní limity. Pro 
stanovení očekávané skladby vozového parku byly použity matice obsažené 
v programu MEFA-06. Tyto matice byly vytvořeny na základě podrobných dopravních 
průzkumů Ředitelství silnic a dálnic ČR [6, 7] a zahraničních prognózních dat.  

Ve výpočtu emisí z dopravy byly zahrnuty i zvýšené emise vznikající 
v důsledku studených startů automobilů. Prvních cca 5 km po startu vozidla se 
studeným motorem dochází v porovnání s normálním provozem ke zvýšené produkci 
emisí. Zohlednění příspěvku ze studených startů je proto významné při hodnocení 
emisní a imisní zátěže z automobilové dopravy ve městech, kde jsou automobily často 
využívány k poměrně krátkým jízdám. Význam studených startů vozidel v rámci 
celkových koncentrací znečišťujících látek se v různých částech města liší, a to 
především podle charakteru území a rozložení komunikační sítě. Např. na kapacitních 
komunikacích s velkou vzdáleností křižovatek je možné očekávat relativně nízký vliv 
studených startů, naopak v husté obytné zástavbě jejich podíl pravděpodobně 
významně poroste. 

V rámci výpočtu emisí z dopravy bylo provedeno i vyhodnocení množství 
prachových částic PM10 zvířených projíždějícími automobily – tzv. sekundární 
prašnost z automobilové dopravy. Množství prachu zvířeného automobily bylo 
stanoveno výpočtem na základě metodiky US EPA [8], která stanoví pro výpočet 
množství zvířených částic ze zpevněných komunikací vztah vycházející z počtu 
projíždějících vozidel a jejich průměrné hmotnosti, přičemž zohledňuje odlišné emisní 
faktory pro jednotlivé velikostní frakce emitovaných částic.  
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Obr. 6. Umíst ění  tunel ů a výdech ů jejich v ětracích šachet 
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2.1.1.4. Sekundární prašnost 

Imisní zatížení částic PM10 představuje již řadu let jeden z nejvýznamnějších 
problémů ochrany ovzduší v Praze, jeho vyhodnocení však současně představuje velmi 
specifický problém. Úroveň koncentrací suspendovaných částic závisí nejen na 
emisích ze spalovacích a technologických zdrojů, ale také na množství prachu 
zvířeného větrem, dopravou, při výstavbě apod. (tzv. sekundární prašnost).  

Vlivy sekundární prašnosti z dopravy jsou započteny do stanovení emisí 
z liniových i dalších dopravních zdrojů na základě metodiky US EPA (viz výše). 
Určitým nedostatkem modelových výpočtů však po dlouhou dobu byla nemožnost 
zahrnutí vlivů prašnosti z tzv. volných ploch. Z tohoto důvodu bylo v roce 2008 
v rámci projektu „Modelové hodnocení kvality ovzduší – Aktualizace 2008“ [1] 
zadáno vypracování postupu pro zahrnutí této složky sekundární prašnosti do 
standardních modelových výpočtů.  

Po prověření všech možností modelového řešení byla zvolena metoda tzv. 
receptorového modelu, který odvozuje emisi z jednotlivých typů zdrojů na základě 
imisních měření. Navržený postup byl ověřen pomocí emisně-imisního modelování ve 
vztahu k hodnotám koncentrací PM10 naměřených v síti automatizovaného imisního 
monitoringu. Vstupem do receptorového modelu jsou výsledky mapování území města 
z hlediska „rizikovosti vzniku sekundární prašnosti“ (tzv. mapa sekundární prašnosti).  

Toto mapování rozděluje území města do 25 typů ploch, každému typu pak je 
přiřazena hodnota charakteristické emise sekundární prašnosti. Pro současný stav bylo 
v projektu [1] provedeno toto mapování na podkladě leteckých snímků, v případě 
transformačních a rozvojových ploch územního plánu bylo mapování přepracováno na 
základě výkresů funkčního využití území a prostorové regulace.  

Mapy sekundární prašnosti byly vypracovány samostatně pro obě hodnocené 
varianty územního plánu. Následně byl proveden kompletní výpočet emisí pro zadané 
kategorie ploch a jejich převod do čtvercové sítě. V tomto případě byla na základě 
optimalizačních výpočtů zvolena síť o rozměru čtverce 323 metrů. Výsledky mapování 
území jsou uvedeny na obr. 8, souhrnné stanovení emisí je uvedeno v tab. 4.  
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2.1.2. Výsledky výpočtu emisí 

Přehled o celkové emisní bilanci zdrojů znečišťování uvádí tabulka 4. a graf 3. 
V tabulce jsou uvedeny údaje o emisích sledovaných znečišťujících látek 
z jednotlivých typů zdrojů znečištění ovzduší v Praze v roce 2020 pro zadané varianty 
výpočtu. 

Tab. 4. Celková emisní bilance 

Skupina zdrojů znečišťování ovzduší 

Emise (t.rok-1) 

Částice PM10 Oxid dusičitý Benzen 

varianta 1 varianta 2 varianta 1 varianta 2 varianta 1 varianta 2 

Bodové zdroje 

Bodové zdroje REZZO 1 83,0 107,0 2 255,9 2 295,9 7,4 9,4 

Bodové zdroje REZZO 2 106,8 106,8 121,4 121,4 1,6 1,6 

Bodové zdroje celkem 189,8 213,8 2 377,3 2 417,3 8,9 10,9 

Plošné zdroje 

Současná zástavba 306,9 306,9 865,7 865,7 20,2 20,2 

Zahušťování zástavby  3,9 3,1 239,9 193,6 – – 

Rozvojové plochy 7,2 7,3 444,5 448,7 – – 

Spotřeba rozpouštěděl – – – – 13,9 13,9 

Plošné zdroje celkem 318,0 317,3 1 550,1 1 508,0 34,2 34,2 

Doprava 

Liniové zdroje 11 023,3 11 019,7 9 721,0 9 823,6 177,0 179,8 

Tunely 190,4 184,5 671,6 644,7 10,5 10,1 

Křižovatky 4,5 4,4 80,9 79,4 1,1 1,1 

Garáže a parkoviště 46,0 46,0 39,7 39,7 3,0 3,0 

Terminály BUS 31,3 31,3 15,8 15,8 0,1 0,1 

Doprava celkem 11 295,4 11 285,9 10 528,9 10 603,3 191,7 194,1 

Sekundární prašnost z volných ploch* 7 777,0 7 784,2 – – – – 

Emise celkem 19 580,3 19 601,2 14 456,3 14 528,5 234,8 239,2 

*) Sekundární prašnost  představuje o obvykle nebilancovanou skupinu zdrojů znečišťování se značně 
nepředvídatelným průběhem emisí. Úroveň emisí je dopočítávána pouze pro účely modelového stanovení 
celkových koncentrací PM10, a to pomocí receptorového modelu. 



ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU

s.
 r

. o
.

 
VYHODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPTU ÚZEMNÍHO PLÁNU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  

NA KVALITU OVZDUŠÍ  
 

28 

Graf 3. Celková emisní bilance 
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2.2.  Transfery 

Vedle zdrojů znečišťování na území hlavního města má nezanedbatelný podíl na 
imisní zátěži také přenos znečištění z okolního území, případně i tzv. přirozené pozadí 
(vznik znečišťujících příměsí mimo působení antropogenních zdrojů). Vliv dálkového 
přenosu je v použitém modelu vyjádřen pomocí tzv. transferů, které jsou započítány 
jako příspěvek k imisním hodnotám koncentrací jednotlivých znečišťujících látek. 
Stanovení výše transferů bylo převzato na úrovni současného stavu z projektu [1].  

Podíl dálkového přenosu na koncentracích znečišťujících látek v ovzduší je 
závislý na lokalitě a konfiguraci okolních zdrojů. Nejmenší procentuelní podíl 
transferů na celkových koncentracích je možné očekávat v centru města a podél 
významných komunikací. Naopak nejvyšší procentuelní podíl dálkového přenosu lze 
přirozeně očekávat na okrajích města mimo hlavní dopravní tahy. 

 

 

2.3.  Referenční body 

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. Každý 
referenční bod má dále přiřazenu větrnou růžici, která platí v daném místě (viz dále). 

Pro hodnocení imisní situace na území hl. m. Prahy v rámci pravidelných 
aktualizací je standardně používán soubor 8 647 referenčních bodů. Referenční body 
jsou rozmístěny v pravidelné síti, ve vzdálenosti 300 m ve směru východ-západ a 
250 m ve směru sever-jih.  

Tato základní síť byla dále doplněna o 1 877 referenčních bodů v blízkosti 
významných křižovatek. Celkový počet tak činil 10 524 referenčních bodů. 
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2.4.  Klimatologické a rozptylové podmínky 

Základním meteorologickým podkladem pro modelový výpočet jsou větrné 
růžice charakteristické pro danou oblast, které byly zpracovány na území hl. m. Prahy 
pro model ATEM pracovníky Ústavu fyziky atmosféry AV ČR. Použitá metodika 
modelových výpočtů umožňuje zohlednit rozdíly v rozptylových podmínkách 
jednotlivých částí hodnoceného území pomocí souboru více větrných růžic. Každá 
růžice popisuje rozložení směrů a rychlosti proudění a četnosti výskytu jednotlivých 
stabilních podmínek (teplotní zvrstvení atmosféry) v určité konkrétní lokalitě. 

Větrné růžice, použité v modelu, byly rozděleny 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 pak  byly vypočteny odděleně pro 
všechny třídy stability a rychlosti větru, tedy pro každý typ rozptylových podmínek, 
které se mohou vyskytovat v zájmové oblasti.  

Pro modelování kvality ovzduší v Praze je vzhledem k členitosti reliéfu 
standardně používán soubor 142 větrných růžic. Tento způsob umožňuje postihnout 
např. změny směru větru v údolích potoků, vyšší rychlosti proudění na vyvýšených 
místech, větší četnost inverzí a bezvětří v centru apod. 

Obrázek 9 ukazuje rozložení větrných růžic v rámci území Prahy a současně i 
rozložení průměrných rychlostí větru. Průměrná roční rychlost větru se pohybuje na 
území Prahy v rozpětí 1,5 – 6,7 m.s-1 (průměr za celé území Prahy je 3,8 m.s-1). 
Nejvyšší hodnoty průměrné rychlosti větru nad 6,0 m.s-1 se vyskytují v prostoru 
Ďáblického háje v severní části města a ve vyšších polohách na západě Prahy 
(Řeporyje, Slivenec, Stodůlky, Holyně). Vysoké průměrné rychlosti větru (nad 5 m.s-1) 
se obecně vyskytují ve zvýšených polohách, a to zejména na severozápadním okraji 
města (od Proseka přes Letňany, Kbely po Čakovice, Satalice a Vinoř), na 
severozápadě (Ruzyně, Nebušice), na pahorcích nad údolím Vltavy (Vyšehrad, Dívčí 
Hrady, Strahov) a v dalších lokalitách (Pankrác, Na Krejcárku, Flora, Horní 
Měcholupy, Chodov a další). Naproti tomu nejnižší průměrné rychlosti větru lze 
obecně očekávat v uzavřených údolích menších vodních toků (Radotínský potok – 
1,5 m.s-1, Šárecký potok – 2,0 m.s-1). Rychlosti pod 2,5 m.s-1 se vyskytují např. podél 
Dalejského, Kunratického, Libušského a Komořanského potoka, v údolích Rokytky ve 
Vysočanech, Botiče ve Vršovicích a v dalších údolních polohách (Smíchov ad.). 
V údolí Vltavy se obvyklé rychlosti větru pohybují v rozpětí 2,5 – 3,0 m.s-1. 
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3. METODIKA VÝPO ČTU 

Pro výpočet byl použit model ATEM [9], který je v nařízení vlády 
č. 597/2006 Sb. uveden jako jedna z referenčních metod pro stanovení rozptylu 
znečišťujících látek v ovzduší. Jedná se o gaussovský disperzní model rozptylu 
znečištění, který imisní situaci hodnotí na základě podrobných klimatologických a 
meteorologických údajů [10]. 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 znečištění 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 i v relativně komplikovaném terénu na základě většího počtu větrných 
růžic, přičemž každá z nich je charakteristická pro určitou část modelové 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 (např. pro automobilovou 
dopravu se hodnota NO2/NOx pohybuje obvykle mezi 0,04 a 0,10). Na základě 
vzdálenosti zdroje a referenčního bodu a velikosti rychlosti proudění v úrovni ústí 
zdroje je nejprve určen čas 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. 

V případě PM10 byla do modelových výpočtů zahrnuta sekundární prašnost 
z automobilové dopravy i z volných ploch. 

Na základě zadání a vzhledem k stanoveným imisním limitům (viz kap. 4) byly 
v rámci této studie vypočteny následující imisní hodnoty: 

� průměrné roční koncentrace všech tří hodnocených znečišťujících látek, tj. 
suspendovaných částic frakce PM10, oxidu dusičitého a benzenu 

� maximální 24-hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 a doba překročení 
imisního limitu maximálních 24-hodinových hodnot PM10 

� maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého a doba překročení imisního limitu 
maximálních hodinových hodnot NO2 
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4. IMISNÍ LIMITY 

Výsledky modelových výpočtů jsou vyhodnoceny ve vztahu k imisním limitům, 
které určují přípustnou úroveň znečištění ovzduší. Jejich hodnoty jsou pro jednotlivé 
znečišťující látky stanoveny Nařízením vlády č. 597/2006 Sb. [11]. V případě 
krátkodobých (hodinových či denních) koncentrací je vedle výše limitu stanoven i 
tolerovaný počet překročení limitní hodnoty v průběhu kalendářního roku.  

Tab. 5. Limitní hodnoty pro ochranu zdraví  

Látka Časový interval 
Imisní limit  
(rok 2025) 

Maximální tolerovaný 
počet překročení za rok 

oxid dusičitý 
kalendářní rok 40 µg.m-3 – 

1 hod 200 µg.m-3 18 

benzen kalendářní rok 5 µg.m-3 – 

suspendované částice PM10 
kalendářní rok 40 µg.m-3 – 

24 hod 50 µg.m-3 35 

 

Pro období let 2006 – 2009 mají imisní limity oxidu dusičitého a benzenu 
stanoveny tzv. meze tolerance, které udávají, o jakou hodnotu je limit v daném 
kalendářním roce „zmírněn“. V grafických výstupech pro současný stav jsou proto 
uvedeny imisní limity v následující výši:  

� pro průměrné roční koncentrace – 44 µg.m-3 u NO2 a 7 µg.m-3 u benzenu 

� pro maximální hodinové koncentrace NO2 – 220 µg.m-3 
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5. VÝSLEDKY MODELOVÝCH VÝPO ČTŮ 

5.1.  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 max. hodinových koncentrací tedy 
ukazují nejvyšší vypočtené hodnoty v jednotlivých místech, nikoli souvislé „pole“, jako je 
tomu u ročních hodnot. 

� Dále je nutno upozornit, že modelové výpočty vycházejí z dostupných dat o zdrojích 
znečišťování a jsou provedeny pro průměrné klimatické podmínky. Nepostihují situace, 
kdy dojde k výrazné (nyní neznámé) změně u konkrétních zdrojů (například odstavení 
zdroje), stejně jako nemohou postihnout reálné klimatické poměry v roce 2020. 

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 
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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 však modelové hodnoty maximálních 
krátkodobých koncentrací mají, pokud jde o relativní posouzení jednotlivých 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).  

 

5.2.  Výsledky hodnocení očekávané kvality ovzduší v roce 2020 

5.2.1. Suspendované částice PM10 

Znečištění ovzduší jemnými suspendovanými částicemi frakce PM10 je možné 
v současné době považovat za jeden z nejvýznamnějších problémů ochrany ovzduší 
v Praze.  

5.2.1.1. Průměrné roční koncentrace PM10 

Modelové pole vypočtených koncentrací je zobrazeno na výkresech 1 a 2 
(varianta 1 a 2): 

� z výkresů je patrný výrazný vliv prašnosti z hlavních komunikací a vliv tzv. lokálních 
zdrojů prašnosti (např. lomy). Nejvyšší vypočtené hodnoty průměrných ročních 
koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 dosahují 40 až 70 µg.m-3 a byly 
vypočteny podél nejvíce dopravně zatížených komunikací (Barrandovský most, Jižní 
spojka mezi Michelskou a 5. května, Wilsonova), dále na kříženích Silničního okruhu 
kolem Prahy a hlavních radiálních komunikací (křížení s D8, R10 a Strakonickou) lokálně 
i v okolí dalších komunikací (křižovatky ulic Jižní spojka × Průmyslová, Čuprova × 
Sokolovská, Chlumecká × Pražský okruh) nebo v okolí dalších významných zdrojů 
prašnosti (kamenolom Řeporyje). Ve výše uvedených oblastech tedy byly vypočteny 
hodnoty překračující imisní limit 40 µg.m-3. 

� koncentrace PM10 v rozmezí 30 až 40 µg.m-3 se vyskytují podél celého úseku Jižní spojky 
od Barrandovského mostu po ulici Průmyslovou, dále pak podél ulice 5. května, podél 
většiny úseků ulic Kbelská a Cínovecká, v centrální části města podél ulic Wilsonova, 
Argentinská a také v prostoru ulic Plzeňská a Nádražní. Dále také z velké části podél 
Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP), a to především v jeho severozápadní části. 
Obdobné hodnoty lze očekávat i lokálně v řadě dalších míst, především v místech křížení 
více zatížených komunikací. 

� hodnoty v rozmezí 20 – 30 µg.m-3 je možné očekávat podél všech kapacitních 
komunikací, a to jak v centru, tak na okrajích města. Nižší koncentrace je možné očekávat 
pouze na okrajích města mimo okolí zatížených komunikací a dalších zdrojů prašnosti. 

Porovnání rozdílových hodnot imisní zátěže částicemi PM10 variant 1 a 2 umožňuje 
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výkres 3. Při porovnání obou variant je patrné, že na většině území Prahy bude situace 
obou variant prakticky srovnatelná. Existuje pouze několik lokalit, kde se varianty od 
sebe výrazněji liší: 

� nejvýznamnější změna při porovnání obou variant v případě ročních koncentrací PM10 se 
projeví v oblasti Dubče, a to až o 4 µg.m-3. Ve variantě 2 je plánována obytná zástavba, 
u níž se očekává vyšší sekundární prašnost oproti sadům a zahradám, které jsou v daném 
místě uvažovány ve variantě 1 

� podobně, i když s poněkud menším rozdílem mezi variantami, je tomu i v oblastech 
východně od Uhříněvsi směrem na Křenice, v oblasti Horních Počernic a Prahy 4 – 
Kateřinek, kde je ve variantě 2 plánována výstavba obytných domů, zatímco ve variantě 1 
jde ve všech případech o oblast nelesní zeleně a rekreace. Výstavba obytné zóny bude mít 
za následek i mírné zvýšení intenzit dopravy a tím i větší množství emisí PM10. 

� v oblasti mezi Balabenkou a Jarovem je v obou variantách uvažováno odlišné vedení 
Městského okruhu, což se projevuje odlišnými hodnotami imisní zátěže PM10, přičemž 
nižší koncentrace byly vypočteny ve variantě 1.  

� v oblasti Vršovic a Nuslí je ve variantě 2 plánováno odlišné funkční využití území při 
přestavbě nádraží Vršovice a nové komunikace s intenzitou dopravy okolo 10 000 vozidel 
za den.  

� obdobně je tomu i v oblasti mezi Radotínem a Zbraslaví, kde je ve variantě 2 plánováno 
odlišné funkční využití a nová komunikace s intenzitou okolo 8 000 vozidel za den. 

Imisní limit průměrných ročních koncentrací PM10 je stanoven na 40 µg.m-3. 
Z výsledků hodnocení imisní zátěže PM10 ve vztahu k zatížení území z hlediska 
imisních limitů v Praze je patrné, že: 

� imisní limit pro průměrné roční koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 pro 
variantu 1 i 2 (40 µg.m-3) je překročen v okolí silně dopravně zatížených komunikací, dále 
pak v centrální části města a v lokalitách se zvýšenou sekundární prašností. Celkem se 
jedná o 0,6 % plochy města.  

� při porovnání ploch zatížení v jednotlivých pásech ve variantách 1 a 2 není patrný 
významný rozdíl. Největší rozdíl je v pásmu do 20 µg.m-3, a to 0,5 % výměry města. 

Tab. 6. Imisní zatížení území PM10 ve variantách 1 a 2 – průměrné roční koncentrace 

Pásmo IHr PM10 Varianta 1 Varianta 2 

µg.m-3 výměra (ha) % výměra (ha) % 

< 20 15 176 30,6 14 885 30,0 

20–25 18 844 38,1 19 084 38,5 

25–30 10 242 20,6 10 283 20,7 

30–35 3 979 8,0 4 018 8,1 

35–40 1 046 2,1 1 014 2,0 

> 40 330 0,6 333 0,7 
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5.2.1.2. Maximální denní koncentrace PM10 

Při interpretaci výsledků modelových výpočtů maximálních denních (a stejně 
tak i maximálních hodinových) koncentrací je nutno připomenout, že modelové 
hodnoty se vzhledem ke své konstrukci výrazně odlišují od hodnot měřených. To je 
způsobeno především odlišným způsobem stanovení modelové a měřené hodnoty 
(viz kap. 5.1).  

Modelové imisní pole maximálních denních koncentrací částic PM10 je 
zobrazeno na výkresu 4 (varianta 1) a výkresu 5 (varianta 2). 

� nejvyšší hodnoty (překračující 300 µg.m-3) je možné očekávat v případě kombinace 
nejhorších emisních a rozptylových podmínek v bezprostřední blízkosti kamenolomu 
Řeporyje. Na tomto místě je nutno uvést, že kamenolom Řeporyje není ve výkresech 
funkčního využití dle územního plánu obsažen. V textové části je však uvedeno, že 
v případě těžebních prostor je v územním plánu uvedeno cílové funkční využití po 
ukončení těžby. Na základě požadavku zadavatele je tedy tento zdroj ve výpočtu 
uvažován. 

� hodnoty 200 – 300 µg.m-3 byly vypočteny v okolí Barrandovského mostu, podél Jižní 
spojky, s výjimkou oblasti Sokola Krč, ulice Průmyslové ulice, Východní spojky 
s vyústěním na R10, oblasti Balabenky, Malovanky a v centrální části města v okolí 
Wilsonovy a Legerovy ulice. Vysoké hodnoty se také vyskytují podél západní větvě 
Silničního okruhu kolem Prahy a na křížení Silničního okruhu s dálnicí R8 na severu a 
Strakonickou na jihu. 

� hodnoty 100 – 400 µg.m-3 pak již byly vypočteny téměř v celé centrální části Prahy a 
v širokém okolí všech významných komunikací na jejím okraji. Modelované hodnoty pod 
hranicí 25 µg.m-3 se na území Prahy prakticky nevyskytují, nejnižší hodnoty se pohybují 
okolo 50 µg.m-3. 

Imisní limit pro maximální denní koncentrace částic PM10 je stanoven na 
50 µµµµg.m-3. Hodnoty vyšší než imisní limit byly vypočteny na většině území Prahy 
s výjimkou nejvýchodnější části – oblasti Klánovic a oblasti Točné na jihu Prahy. 
Vzhledem ke způsobu výpočtu maximálních denních koncentrací PM10 však nelze 
vypočtené hodnoty s limitem přímo srovnávat. Podle nařízení vlády č. 597/2006 Sb. 
může být tento limit překročen v 35 případech v průběhu roku. To znamená, že dle 
platné legislativy je limit pro 24-hodinové koncentrace překročen tam, kde se hodnoty 
vyšší než 50 µg.m-3 vyskytují více než 35× za rok, což představuje 9,6 % roční doby. 

 

5.2.1.3. Doba překročení limitu IH d PM10 

Rozložení doby překročení imisního limitu maximálních denních koncentrací 
PM10 (50 µg.m-3), vyjádřené v procentech roční doby, je zobrazeno na výkresech 6 a 7 
(varianta 1 a 2): 

� nejvyšší četnost překračování imisního limitu (vyšší než 20 % roční doby, tj. 73 dní) lze 
očekávat v okolí kamenolomu Řeporyje, Barrandovského mostu, lokálně pak v okolí 
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některých úseků Jižní spojky, v blízkosti Balabenky, Wilsonovy ulice, v centru města 
v okolí Jiráskova mostu a Hořejšího nábřeží, u vyústění Strahovského tunelu na 
Smíchově, v okolí Plzeňské ulice a Prašného mostu. Vyšší hodnoty se vyskytují i lokálně 
podél Silničního okruhu kolem Prahy, především v jeho jižní a západní části a v místě 
jeho křížení s dálnicí D8.  

� oblasti s překročením ve více než 10 % roční doby (36 dní) je možné označit za území 
s překročením imisního limitu IHd PM10. Jedná o následující oblasti: 

– oblast podél Jižní spojky a Štěrboholské spojky 

– okolí téměř celé jižní větve ulice 5. května a navazujícího úseku Brněnské ulice 

– ulice Kbelská a Cínovecká 

– centrální část města podél severojižní magistrály  

– oblast Smíchova  

– okolí Městského okruhu a navazujících ulic v úseku od Malovanky po Letnou 

– okolí části Radlické radiály 

– okolí Silničního okruhu kolem Prahy na západním a lokálně i jižním a severním 
okraji města  

– okolí lomů Řeporyje a Zbraslav  

– několik dalších plošně méně významných lokalit zejména u silně zatížených 
křižovatek 

� více než 5 % překročení za rok (18 dní) již bylo vypočteno prakticky v celé centrální části 
města a podél všech významných komunikací směřujících na okraj Prahy. Mimo centrum 
města byla vypočtena četnost překročení zpravidla do 5 % počtu dní za rok. 

V tabulce 7 je uveden rozsah území v jednotlivých pásmech doby překročení 
24-hodinového limitu částic PM10. Z tabulky je patrné, že v pásmech nad 10 %, tj. 
v oblastech s překročením limitu, se nachází v modelové situaci pro rok 2020 více 
než 15 % území Prahy, a to především v její centrální části a v okolí hlavních 
komunikací. 

Tab. 7. Imisní zatížení území PM10 ve variantách 1 a 2 – doba překročení limitu IH d 

Pásmo doby překročení IHd PM10 Varianta 1 Varianta 2 

% ro ční doby výměra (ha) % výměra (ha) % 

< 5 30 773 62,0 30 744 62,0 

5 - 10 11 250 22,7 11 307 22,8 

10 - 15 5 075 10,2 5 107 10,3 

15 - 20 1 788 3,6 1 745 3,5 

20 >  733 1,5 716 1,4 
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5.2.2. Oxid dusičitý 

Oxid dusičitý vzniká v atmosféře zejména transformací z oxidu dusnatého 
(produkt spalování). Model ATEM, který byl použit pro výpočty, umožňuje provádět 
výpočty koncentrací oxidu dusičitého se zohledněním průběhu této přeměny se změnou 
vzdálenosti od zdroje emisí. Hlavní podíl na imisní zátěži NO2 má automobilová 
doprava, která je dominantním zdrojem oxidů dusíku na území Prahy. 

 

5.2.2.1. Průměrné roční koncentrace NO2 

Imisní limit pro IHr NO2 je stanoven na 40 µg.m-3. Modelové imisní pole 
průměrných ročních koncentrací (IHr) NO2 je zachyceno na výkresech 8 a 9 (varianta 1 
a 2): 

� nejvyšší hodnoty průměrných ročních koncentrací NO2, překračující imisní limit 
40 µg.m-3, byly vypočteny v blízkém okolí radotínské cementárny, dále v centrální části 
města v okolí Resslovy, Ječné, Žitné a Wilsonovy, u křižovatky Malovanka a v prostoru 
Barrandovského mostu. 

� koncentrace v rozmezí 30 – 40 µg.m-3 byly vypočteny v širším okolí radotínské 
cemntárny, podél Jižní spojky od Barrandovského mostu po křížení s ulicí 5. května a ke 
křížení s ulicí Švehlova. Dále pak v centrální části města byly tyto hodnoty vypočteny 
zejména na území Nového Města a v přilehlých částech Smíchova, Vinohrad, Karlína a 
Holešovic, v širším prostoru Vítězného náměstí (až po Malovanku na jedné straně a 
Letnou na straně druhé) a v místě křížení Silničního okruhu kolem Prahy se Strakonickou. 

� hodnoty překračující 20 µg.m-3 byly vypočteny v širokém okolí centrální části Prahy, 
podél Silničního okruhu Prahy a ve velké části západní části města. 

Výkres 10 zachycuje rozdílovou mapu průměrných ročních koncentrací oxidu 
dusičitého pro varianty 1 a 2: 

� v oblasti mezi Balabenkou a Jarovem je uvažováno variantní řešení Městského okruhu. 
Liší se umístění tunelů (a tedy i jejich portály a výdechy) a délka tunelového úseku. Ve 
variantě 2 jsou rovněž uvažovány vyšší intenzity dopravy. Ve výsledné imisní situaci byly 
v oblasti Balabenky vypočteny nižší hodnoty ve variantě 2, zatímco oblast Jarova má nižší 
hodnoty ve variantě 1; celkově jsou však nižší koncentrace ve variantě 2. 

� odlišné vedení Městského okruhu je uvažováno rovněž v úseku Pelc Tyrolka – Balabenka. 
Ve variantě 2 je doprava vedena v trase současné ulice Povltavské, ve var. 1 je po 
Povltavské veden pouze jeden směr MO, zatímco druhý prochází tunelem pod Bulovkou a 
Bílou skálou. 

� v oblasti Vršovic a Nuslí je ve variantě 2 plánována změna funkčního využití území při 
přestavbě nádraží Vršovice a nové komunikace s intenzitou dopravy okolo 10 tis. voz za 
den, což se projeví vyšší úrovní koncentrací NO2 v dané oblasti. 

� mírně vyšší koncentrace byly ve variantě 2 vypočteny v oblasti Čakovic a Letňan a 
v oblasti Horních Měcholup. Zde se projevuje vliv vyšších emisí z plošných zdrojů. 
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V tabulce 8 je uvedeno porovnání rozlohy území podle jednotlivých pásem, 
které je těmito koncentracemi zasaženo: 

� naprostá většina území (téměř 90 %) leží v pásmech imisní zátěže do 30 µg.m-3   

� v pásmu nad 40 µg.m-3 (tedy nad imisním limitem) se nachází pouze 1,2 % území 

Tab. 8. Imisní zatížení území NO2 pro varianty 1 a 2 – průměrné roční koncentrace 

Pásmo IHr NO2 Varianta 1 Varianta 2 

µg.m-3 výměra (ha) % výměra (ha) % 

< 15 2 484 5,0 2 680 5,4 

15–20 19 226 38,7 19 243 38,8 

20–25 16 679 33,6 16 607 33,5 

25–30 7 107 14,3 6 963 14,0 

30–35 2 729 5,5 2 745 5,5 

35–40 806 1,6 793 1,6 

> 40 586 1,2 586 1,2 

 

5.2.2.2. Maximální hodinové koncentrace NO2 

Modelové imisní pole maximálních hodinových koncentrací je zobrazeno na 
výkresu 11 (varianta 1) a 12 (varianta 2). Opět je nutno upozornit na odlišný charakter 
modelové hodnoty maximálních hodinových koncentrací od měřených hodnot 
hodinových koncentrací NO2. 

Zvýšené hodnoty lze očekávat zejména podél hlavních komunikací a v blízkém okolí 
nejvýznamnějších bodových zdrojů: 

� nejvyšší koncentrace (přes 400 µg.m-3) se mohou podle výsledků modelových výpočtů 
vyskytnout při nepříznivých podmínkách v okolí radotínské cementárny.  

� koncentrace v rozmezí 300 – 400 µg.m-3 byly dále vypočteny v okolí některých bodových 
zdrojů (TEDOM v Letňanech a Ústřední čistírna odpadních vod v Troji) a rovněž 
u křižovatky Malovanka.  

� koncentrace 200 – 300 µg.m-3 byly vypočteny v širokém okolí radotínské cementárny, 
v okolí Barrandovského mostu, u výše uvedených zdrojů (TEDOM Letňany, ÚČOV), 
v širším okolí křižovatky Malovanka, při vyústění Suchdolského tunelu v Suchdole, a 
lokálně na několika dalších místech Prahy.  

� hodnoty mezi 100 – 200 µg.m-3 se vyskytují na většině území Prahy, především v její 
jihozápadní části, hodnoty do 100 µg.m-3 se vyskytují především v okrajových částech 
Prahy a oblastech s méně intenzivní dopravou.   

Imisní limit pro maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého je stanoven 
na 200 µµµµg.m-3, hodnoty nad imisním limitem byly vypočteny na výše uvedených 
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lokalitách. Vzhledem k metodice výpočtu však nelze hodnoty maximálních 
hodinových koncentrací s imisním limitem přímo srovnávat. Podle nařízení vlády 
č. 597/2006 Sb. může být tento limit překročen v 19 případech během roku. To 
znamená, že dle platné legislativy je limit pro hodinové koncentrace překročen tam, 
kde se hodnoty vyšší než 200 µg.m-3 vyskytují více než 19× za rok, což představuje 0,2 
% ro ční doby. 

 

5.2.2.3. Doba překročení limitu IH k NO2 

Rozložení doby překročení imisního limitu maximálních hodinových 
koncentrací NO2 (200 µg.m-3) je zobrazeno na výkresech 13 a 14: 

� v celkovém rozložení modelového pole doby překročení limitu IHk NO2 se opět 
nejvýrazněji projevuje cementárna Radotín. Četnost překračování limitu vyšší než 1 % 
roční doby lze očekávat vedle okolí cementárny také u křižovatky na Malovance.  

� častější překročení než v 0,2 % případů bylo vypočteno v širším okolí výše jmenovaných 
oblastí a lokálně také v těsné blízkosti vyústění suchdolského tunelu, v okolí teplárny 
TEDOM v Letňanech, podél Silničního okruhu kolem Prahy u křížení s dálnicí D5, 
v okolí Barrandovského mostu a v blízkosti ÚČOV v Podbabě a v několika dalších 
menších lokalit v okolí kapacitních úseků a křižovatek. 

Rozsah pásem doby překročení limitu je uveden v následující tabulce. Z tabulky 
vyplývá, že oblasti nadlimitních koncentrací zasahují v obou variantách 5,3 % území 
Prahy.  

Tab. 9. Imisní zatížení území NO2 ve variantách 1 a 2 – doba překročení limitu IH k 

Pásmo doby překročení IHk NO2 Varianta 1 Varianta 2 

% ro ční doby výměra (ha) % výměra (ha) % 

< 0,1 46 461 93,7 46 471 93,7 

0,1 – 0,2 499 1,0 492 1,0 

0,2 – 0,5 619 1,3 624 1,3 

0,5 – 1,0 462 0,9 461 0,9 

1,0 – 2,0 604 1,2 599 1,2 

> 2,0 973 1,9 971 1,9 

 

5.2.3. Benzen 

Obdobně jako u většiny polutantů je i prostorové rozložení imisních hodnot 
benzenu v Praze nejvíce ovlivněno automobilovou dopravou, v některých lokalitách také 
spalováním tuhých paliv v domácnostech.  
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Vliv automobilové dopravy se však u benzenu projevuje poněkud odlišným 
způsobem než např. u oxidu dusičitého: charakteristický je nárůst koncentrací směrem 
do centra a nižší hodnoty podél kapacitních okružních silnic. To je způsobeno několika 
faktory. Emise benzenu jsou vyšší na úsecích s nízkou rychlostí a zhoršenou plynulostí 
dopravy, u organických látek mají také (v porovnání s NOx) mnohem větší vliv studené 
starty, které působí nejvíce v husté obytné zástavbě a nejméně na okružních silnicích. 
Na emisích benzenu se také dominantně podílejí osobní automobily, zatímco na 
kapacitních silnicích se projevuje větší podíl nákladních automobilů, které vedou 
k nárůstu imisní zátěže zejména u NO2 a PM10. 

 

5.2.3.1. Průměrné roční koncentrace benzenu 

Výkres 15 zachycuje současnou imisní situaci průměrných ročních koncentrací 
benzenu pro variantu 1 a výkres 16 pro variantu 2: 

� nejvyšší koncentrace (více než 1 µg.m-3) lze podle výsledků modelových výpočtů očekávat 
v lokalitě Wilsonovy ulice, Legerovy, v prostoru mezi Karlovým náměstím, Jiráskovým 
mostem a v oblasti Smíchova v prostoru vyústění Strahovského tunelu, dále v oblasti 
Prašného mostu, Bubenské ulice a na křižovatkách Ruská × Bělocerkevská a Sokolovská 
× Čuprova. 

� hodnoty mezi 0,8 až 1 µg.m-3 je možné očekávat v okolí výše zmiňovaných míst a dále 
v oblasti Barrandovského mostu, křížení Jižní spojky s Vídeňskou ulicí, v prostoru 
Chlumecké ul. na Černém mostě a v okolí Palmovky (křižovatka Sokolovská a Zenklova) 

� pásmo hodnot v rozmezí 0,6 – 0,8 µg.m-3 pak bylo vypočteno v širším okolí centra města. 
Pásmo nejnižších hodnot – pod 0,4 µg.m-3 se nachází v okrajových částech města po celé 
jeho obvodové části  

Porovnání koncentrací benzenu mezi variantou 1 a 2 umožňuje výkres 17:  

� hodnoty imisních koncentrací jsou ve variantách 1 a 2 téměř shodné. Výraznější rozdíly se 
vyskytují v prostou variantního řešení Městského okruhu na Balabence (kde byly 
vypočteny nižší koncentrace ve variantě 1), dále u vyústění některých tunelů, v místech 
odlišného vedení komunikací (zejména nová ulice u vršovického nádraží) a u některých 
křižovatek. 

Výše imisního limitu průměrných ročních koncentrací benzenu je stanovena na 
5 µµµµg.m-3. Tato hodnota není podle modelových výpočtů překročena v žádné lokalitě na 
území hlavního města.  

Porovnání celkové zátěže území z pohledu průměrných ročních koncentrací 
benzenu umožňuje tab. 10.  

� více než 90 % území Prahy se nachází v pásmu imisní zátěže pod 0,6 µg.m-3  

� v pásmech s imisní zátěží nad 1 µg.m-3 se nachází jen 0,2 % území 
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Tab. 10. Imisní zatížení území benzenem pro varianty 1 a 2 – průměrné roční 
koncentrace 

Pásmo IHr benzenu Varianta 1 Varianta 2 

µg.m-3 výměra (ha) % výměra (ha) % 

< 0,4 28 722 57,9 28 442 57,3 

0,4–0,6 17 114 34,5 17 381 35,0 

0,6–0,8 3 121 6,3 3 128 6,3 

0,8–1 552 1,1 558 1,1 

>1 108 0,2 108 0,2 
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5.3.  Porovnání výhledové kvality ovzduší se současným stavem 

Výkresy 18 - 23 uvádějí vyhodnocení změn v kvalitě ovzduší, které lze očekávat 
do roku 2020 v porovnání se současným stavem. Hodnocení je provedeno z pohledu 
průměrných ročních koncentrací, které jsou pro obdobné srovnání nejvhodnější. Po 
každou z modelovaných znečišťujících látek jsou uvedeny: 

� současné imisní hodnoty vypočtené v roce 2008 v rámci projektu „Modelové hodnocení 
kvality ovzduší – Aktualizace 2008“ [1] 

� rozdílové hodnoty, vyjádření jako „rok 2020, varianta 1 územního plánu“–„současný stav“ 

K interpretaci výsledků modelových výpočtů je nutno upozornit, že rozdíly 
v emisních a následně i v imisních hodnotách zásadně ovlivňuje odlišná skladba 
vozového parku v roce 2020 oproti současnosti. Obměna vozového parku se vyznačuje 
postupným odstavováním nejstarších vozidel a přírůstkem vozidel nejnovějších, 
přičemž rozdíl mezi oběma kategoriemi je několikanásobný až řádový (podle 
znečišťující látky a dopravní situace). To znamená, že pokud by nedošlo ve struktuře 
zdrojů znečišťování k žádnému jinému zásahu, pak samotná obměna vozového parku 
povede k velmi výraznému snížení imisní zátěže. Obdobně lze konstatovat, že i při 
nárůstu intenzit dopravy v řádu desítek procent může být tento nárůst vyrovnán 
obměnou vozidel natolik, že nedojde k žádnému podstatnému nárůstu produkce emisí. 

Pokles koncentrací se projevuje nejvýrazněji u benzenu a značně též u oxidu 
dusičitého. Malý vliv má obměna vozidel v případě suspendovaných částic, neboť zde 
tvoří podstatnou část emisí z dopravy sekundární prašnost (prach zvířený automobily 
z vozovky), u níž se obměna vozového parku neprojevuje. 

 

5.3.1. Suspendované částice PM10 

Porovnání rozdílových hodnot imisní zátěže průměrných ročních koncentrací 
suspendovaných částic PM10 mezi variantou 1 územního plánu pro rok 2020 a současným 
stavem umožňuje výkres 19.  

Z výkresu je patrné, že celkově v území Prahy převládá mírný pokles až stagnace 
imisních hodnot PM10. Výraznější zlepšování lze pozorovat v následujících oblastech: 

� podél komunikací, na nichž dojde k výraznému snížení intenzit těžkých nákladních 
automobilů po vybudování Silničního okruhu kolem Prahy, který odvede podstatnou část 
tranzitní nákladní dopravy z prostoru města. Jedná se o komunikace, které tvoří 
v současnosti hlavní tranzitní tahy: ulice K Barrandovu, Barrandovský most, Jižní spojku, 
Brněnskou ulici, Štěrboholskou spojku, Průmyslovou, Kbelskou a Cínoveckou ulici. 
Pokles počtu těžkých nákladních automobilů se projeví snížením úrovně sekundární 
prašnosti, která je do značné míry tvořena opři průjezdu vozidel s vysokou hmotností. 
Pokles IHr PM10 zde dosahuje 10 – 35 µg.m-3. 
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� na okrajích města v oblastech stávajících zemědělských ploch, které jsou v územním plánu 
kategorizovány jako zeleň. V těchto oblastech dojde k snížení úrovně sekundární 
prašnosti, což se projeví poklesem IHr PM10 o 3 – 8 µg.m-3. 

� v několika lokalitách, kde se projevuje snížení počtu autobusů MHD (Smíchov, Dejvická 
a další) – cca o 5 µg.m-3 

�  centrální části města podél části magistrály a nábřežních komunikací (o 3 – 5 µg.m-3) 

Naproti tomu v Praze vzniknou oblasti s novou imisní zátěží PM10, které se 
projevují zhoršením stavu ve srovnání se současností. Jedná o nové úseky Silničního 
okruhu kolem Prahy (SOKP), Městského okruhu a nových radiál: 

� nejvyšší nárůst byl vypočten na úrovni 10 – 25 µg.m-3. Nárůst přes 10 µg.m-3 byl vypočten 
podél SOKP v prostoru od křižovatky s přivaděčem Rybářka (u přemostění Vltavy) až po 
křížení s ul. Cínoveckou, u křižovatky SOKP se silnicí R7 a v jižní části města v oblasti 
Radotína a Lahovic 

� nárůst o 3 – 10 µg.m-3 byl vypočten podél dalších nových částí SOKP (zejména v jižní a 
severní část města), podél stávajícího úseku SOKP na západě Prahy (kde dojde po 
dostavbě SOKP k nárůstu intenzit), podél Městského okruhu od Balabenky po Jarov, 
u křižovatky s Černokosteleckou, u křižovatky Malovanka, lokálně u Radlické radiály a 
v několika dalších místech. 

 

5.3.2. Oxid dusičitý 

Porovnání rozdílových hodnot imisní zátěže částicemi NO2 mezi variantou 1 
územního plánu pro rok 2020 a současným stavem je zřejmé z výkresu 21. V případě imisí 
NO2 je situace obdobná jako v případě suspendovaných částic PM10, ale rozdíly jsou 
ještě výraznější.  

Ke zlepšení situace dojde opět v místech současných tranzitních tahů, odkud 
bude odvedena nákladní doprava: Barrandovský most a ulice K Barrandovu, Jižní 
spojka, Štěrboholská spojka, Průmyslová, Kbelská, Cínovecká a Severojižní 
magistrála. Snížení imisní zátěže IHr NO2 zde dosahuje 10 – 25 µg.m-3, u nejvíce 
zatížené části Jižní spojky a při ul. K Barrandovu jde o 25 – 40 µg.m-3. 

Vlivem obměny vozového parku dojde k snížení koncentrací NO2 i v oblasti 
centra, především v prostoru Dejvic, Bubenče, Holešovic, na nábřeží, v okolí 
magistrály, Wilsonově ulici, v prostoru Nového města v oblasti Ječné, Žitné, Karlova 
náměstí a v přilehlých oblastech Smíchova. Dále v oblasti podél Bělocerkevské a 
Bohdalecké ulice až po Chodovskou a Spořileckou. Pokles IHr NO2 zde dosahuje 5 až 
15 µg.m-3. 

Obdobně i největší nárůst koncentrací byl vypočten opět u Silničního okruhu 
kolem Prahy, a to zejména v Suchdole při vyústění tunelu Rybářka, u přemostění 
Vltavy a v prostoru Draháně, na jihu pak při vyústění tunelů v Komořanech a 
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v Radotíně. Nárůst IHr NO2 zde činí více než 10 µg.m-3, lokálně dosahuje až 25 µg.m-3. 

Zvýšení koncentrací o 3 – 10 µg.m-3 se vyskytuje podél většiny nových úseků 
silničního okruhu v jeho jižní, jihovýchodní a severní části, u Městského okruhu 
pak při křižovatek Malovanka, Pelc Tyrolka a Balabenka.  

 

5.3.3. Benzen 

Porovnání rozdílových hodnot imisní zátěže benzenem mezi variantou 1 územního 
plánu pro rok 2020 a současným stavem  znázorňuje  výkres 23.   

V důsledku obměny vozového parku lze očekávat prakticky na celém území Prahy 
buď snížení imisní zátěže benzenu, nebo nejvýše stagnaci, a to i v oblastech nových 
kapacitních komunikací. Mírné zvýšení o 0,2 µg.m-3 se projevuje jen v několika lokalitách, 
konkrétně u vyústění tunelů Silničního okruhu kolem Prahy v Komořanech, v Radotíně a 
v Suchdole.  

Největší snížení bude zaznamenáno v centru města, kde jsou v současné době 
koncentrace nejvyšší. Jak již bylo zmíněno výše, koncentrace benzenu jsou nejvyšší 
v místech se zhoršenou plynulostí dopravy, tj. zejména v centru města.  

Zde dojde i k největšímu snížení imisních hodnot. V oblasti Wilsonovy ulice a 
v prostoru Nového města v oblasti Ječné, Žitné a Legerovy lze očekávat pokles koncentrací 
o více než 1 µg.m-3. Zlepšení o více než 0,5 µg.m-3 lze pak očekávat v širším okolí centra, 
v prostoru Barrandovského mostu a Jižní spojky, Brněnské ulice, Rozvadovské spojky, 
v oblasti Vinohrad,  Žižkova, Vršovic, Michle, Krče a Dejvic a ulic Jugoslávských 
Partyzánů a Roztocká.  
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6. ZÁVĚR 

Předkládaný projekt přináší informace o očekávané kvalitě ovzduší na území 
hlavního města Prahy v roce 2020 dle podkladů Konceptu Územního plánu hlavního 
města Prahy. Hodnocení bylo provedeno pro tři reprezentativní znečišťující látky: 
suspendované částice PM10, oxid dusičitý a benzen.  

V rámci studie byla zpracována kompletní emisní bilance zdrojů znečišťování 
ovzduší dle podkladů územního plánu. Data byla zadána ve dvou variantách, 
označených jako „Varianta 1“ a „Varianta 2“, které se v řadě částí města odlišují 
z hlediska funkčního využití území, prostorové regulace výstavby, dopravního řešení a 
v jednom případě (Západní město) i umístěním teplárenského zdroje.  

Z výsledků modelových výpočtů vyplývá, že i v roce 2020 při řešení území dle 
územního plánu je nutno očekávat v části území překračování platných imisních limitů 
pro suspendované částice PM10 a oxid dusičitý, v případě benzenu k překračování 
docházet nebude. Rozsah překročení je v obou variantách srovnatelný, jak ukazuje 
následující tabulka.  

Tab. 11. Rozsah překročení imisních limitů v roce 2020  

Imisní limit 
Varianta 1 Varianta 2 

výměra (ha) % výměra (ha) % 

PM10 – průměrné roční koncentrace 330 0,6 333 0,7 

PM10 – 24-hodinové koncentrace 7 596 15,3 7 568 15,2 

NO2 – průměrné roční koncentrace 586 1,2 586 1,2 

NO2 – hodinové koncentrace 2 658 5,3 2 655 5,3 

 

Z tabulky je patrné, že překročení limitu je nutno očekávat především v případě 
24-hodinových koncentrací částic PM10, a to na cca 15 % území města. U hodinových 
koncentrací NO2 jde cca o 5 % plochy města, v případě průměrných ročních hodnot 
pak 0,6–0,7 % (PM10), resp. 1,2 % (NO2) výměry města.  

K překročení imisních limitů dochází zejména v okolí nejvíce dopravně 
zatížených komunikací, v centrální části města, v místech vyústění tunelů městského a 
silničního okruhu, dále v případě NO2 také v okolí radotínské cementárny a v případě 
PM10 u lokálně významných zdrojů prašnosti (lomy). Krátkodobé limity NO2 mohou 
být překračovány i u některých lokálně významných bodových zdrojů. K plošně 
nejširšímu překračování může docházet u 24-hodinových hodnot PM10, u nichž se 
oblasti překročení limitu dotýkají řady významných dopravních tahů. 
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Z porovnání očekávané imisní zátěže se současným stavem vyplývá, že u všech 
znečišťujících látek dojde ke zlepšení stavu kvality ovzduší. Na tomto příznivém 
vývoji se bude podílet především pokračující obměna vozového parku, která se projeví 
snižováním měrných emisí automobilů. V případě tranzitních tahů je pokles 
koncentrací dále zvýrazněn díky odvedení těžké nákladní dopravy na silniční okruh. 
Naopak k nárůstu imisní zátěže suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého dojde 
především podél nových kapacitních komunikací.  
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