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ÚVOD
Předkládaná studie hodnotí očekávanou situaci kvality ovzduší v oblasti
realizace plánované tramvajové trati v úseku Divoká Šárka – Dědinská. Navrhovaná
trasa se nachází na území Prahy 6 na katastru Liboc a Ruzyně, svými doprovodnými
sítěmi zasahuje také na území k. ú. Veleslavín a Vokovice.
Navrhovaným záměrem je tramvajová trať, která bude navazovat na trasu
vedenou v Evropské ulici, která je v současnosti zakončena na úrovni ulice
Za Vokovickou vozovnou ve smyčce Divoká Šárka. Nová trať bude pokračovat krátce
po Evropské ulici, poté se stočí v západním směru do ulice Vlastina a dále
severozápadním směrem podél komunikace Drnovská, kde bude zakončena smyčkou
na úrovni ulice Dědinská. Na trase je navrženo 5 tramvajových zastávek, celková délka
úseku novostavby je 2,1 km.
Navrhovaná trať je posuzována ve dvou variantách a ve dvou časových
horizontech:


Základní scénář – rok 2016 – dopravní podklady dle TSK hl. m. Prahy



Výhledový scénář k horizontu ÚP SÚ hl. m. Prahy – rok 2020 – dopravní podklady dle
Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy

V obou aktivních variantách je navrhovaná tramvajová trať vedena ve stejné
trase. Varianta 2 se od varianty 1 liší změnou organizace dopravy v území.
Ve variantě 2 je oproti variantě 1 navrženo pouze jedno jednosměrné propojení na
Evropskou ulici (z ulice Navigátorů). Dále dojde ke změně směrového provozu v ulici
Vlastina v blízkosti křižovatky s ulicí U Silnice a k drobným změnám organizace
dopravy v území (změna směru jízdy v jednotlivých ulicích).
Jako modelové látky jsou hodnoceny oxid dusičitý, benzen, suspendované
částice frakcí PM 10 a PM 2,5 a benzo[a]pyren. Posuzovány jsou jak průměrné roční
hodnoty, tak i krátkodobé (hodinové či denní) koncentrace, pokud mají stanoveny
příslušné imisní limity. Hodnocení očekávané imisní zátěže je provedeno ve vztahu
k platným imisním limitům.
Pro výpočet imisní zátěže ve všech variantách výhledového horizontu 2016
a 2020 byla použita vstupní data z projektu „Vyhodnocení vlivů Konceptu Územního
plánu hlavního města Prahy na kvalitu ovzduší“ [1], který byl zpracován v roce 2011.
Situace nové stavby byla převzata z projektové dokumentace.
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1.
1.1.

VSTUPNÍ ÚDAJE PRO MODELOVÉ VÝPOČTY
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.
Výpočetní oblast byla zvolena tak, aby zahrnovala jak samotný záměr,
tak i přilehlé okolí, které bude jeho provozem zasaženo. Jedná se o území, pro které
byla dostupná data o intenzitách automobilové dopravy. Pro hodnocení imisní situace
byla využita trojúhelníková síť referenčních bodů s krokem 50 m. Výpočet pokrývá
plochu o rozloze cca 2 km2. Do modelových výpočtů bylo zahrnuto celkem 1 000
referenčních bodů, jejich rozložení je zachyceno na výkresu 1.

1.2.

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. Růžice popisuje
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.
Tab. 1. Celková podoba větrné růžice platné pro hodnocené území
TR*
m.s-1 S SSV SV
1,7 2,70 3,14 3,56
5,0 3,32 3,93 4,55
11,0 0,73 0,38 0,03
Σ
*

Oblast na rozhraní katastrálních území Ruzyně a Liboc
VSV V VVJ JV JJV J
JZJ JZ ZZJ Z
3,48 3,38 2,94 2,50 3,15 3,82 3,15 2,45 2,69 2,93
2,79 1,05 0,65 0,24 0,27 0,31 4,09 7,88 5,80 3,74
0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 1,94 1,37 0,80

ZSZ SZ SSZ
2,15 1,37 2,03
2,50 1,28 2,31
0,52 0,25 0,49

6,75 7,45 8,14 6,29 4,43 3,59 2,74 3,42 4,13 8,22 12,27 9,86 7,47 5,17 2,90 4,83

Třídní rychlost větru
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Calm Součet
2,34
0,00
0,00
2,34
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7,51
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1.3.

Zdroje znečišťování ovzduší

1.3.1.

Výchozí stavy

Imisní pozadí
Pro výpočet imisní zátěže v obou výhledových horizontech (2016 a 2020), byla
použita vstupní data z projektu „Vyhodnocení vlivů Konceptu Územního plánu
hlavního města Prahy na kvalitu ovzduší“ [1], který byl zpracován v roce 2011. Jedná
se o výpočet koncentrací znečišťujících látek z více než 15 000 bodových, plošných a
liniových zdrojů, včetně dálkového přenosu znečištění z mimopražských zdrojů.
Posuzované scénáře a varianty
Navrhovaný záměr (realizace tramvajové trati v úseku Divoká Šárka –
Dědinská) je posuzován ve dvou časových horizontech, a to pro základní scénář k roku
2016 a pro výhledový scénář k horizontu ÚP SÚ hl. m. Prahy. Výhledový scénář
představuje stav po náplni území dle Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy.
Výhledový scénář předpokládá výstavbu všech plánovaných objektů v území,
v případě, že nejsou konkrétní kapacitní údaje u záměrů dosud známy, vycházejí
intenzity dopravy z příslušných funkčních ploch platného ÚP SÚ hl. m. Prahy. Pro
výhledový horizont byl zvolen výpočetní rok 2020, naplnění územního plánu se před
tímto rokem nepředpokládá, naopak volba pozdějšího roku výpočtu by přinesla
výrazně nižší imisní příspěvky z provozu na komunikacích kvůli zlepšujícím se
emisním faktorům vozidel. Navrhované posouzení k roku 2020 je tak na straně
bezpečnosti, neboť uvažuje z hlediska imisních dopadů nejméně příznivou variantu.
Vlivem zprovoznění tramvajové trati dojde v území ke změnám intenzit
stávající autobusové dopravy. Počet autobusových spojení na komunikacích v oblasti
před a po zprovoznění navrhované tramvajové trati ukazuje níže uvedená tabulka.
Tab. 2.
Komunikace
Evropská

Vlastina

Drnovská

Provoz autobusů MHD před prodloužením TT – současný stav
Úsek
centrum – Vlastina
Vlastina – letiště
Evropská – Billa
Billa – zastávka Sídliště
Na Dědině
zastávka Sídliště
Na Dědině – Ciolkovského
Ciolkovského – Drnovská
Stochovská – Vlastina
Vlastina – Dědinská
Dědinská – letiště

Počet autobusů MHD za 24 hodin
Směr k
Počet
letiště/centrum
425/421
letiště/centrum
154/149
Drnovská/Evropská
271/272
Drnovská/Evropská/
327/234/101
výjezd autobusů z parkoviště
Drnovská/Evropská/
327/228/108
výjezd autobusů z parkoviště
Drnovská/Evropská
218/222
letiště/centrum
102/101
letiště/centrum
117/120
letiště/centrum
117/114
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Tab. 3.

Provoz autobusů MHD po prodloužení TT

Komunikace
Evropská
Vlastina
Drnovská

Počet autobusů MHD za 24 hodin
Směr k
Počet
letiště/centrum
309/304
letiště/centrum
154/149
Drnovská/Evropská
155/155
Drnovská/Evropská
201/201
letiště/centrum
87/87
letiště/centrum
205/205
letiště/centrum
122/122

Úsek
centrum – Vlastina
Vlastina – letiště
Evropská – Billa
Billa – Drnovská
Stochovská – Vlastina
Vlastina – Dědinská
Dědinská – letiště

po prodloužení TT k Terminálu 3 zůstane rozsah provozu zachován

Vlivem úpravy organizace dopravy dojde také ke změnám pojezdů
automobilové dopravy v oblasti. Pro základní scénář k roku 2016 byly podklady
předány TSK hl. m. Prahy, podklady pro výhledový scénář k horizontu ÚP SÚ hl. m.
Prahy byly zpracovány Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Podkladové
intenzity jsou zobrazeny na výkresech 18 – 23.
Posuzovány jsou dvě varianty dopravního řešení v oblasti. Varianty se neliší
změnou nebo intenzitami na trase navrhované tramvajové trasy, také počet spojů MHD
zůstane v obou hodnocených variantách beze změny. Rozdíl bude pouze v organizaci
automobilové dopravy v oblasti.
Ve variantě 1 dojde oproti výchozímu stavu ke změnám organizace dopravy:


přerušení provozu IAD ve Vlastině



zřízení nové křižovatky na Evropské (Navigátorů) včetně světelné křižovatky



úprava jednosměrných komunikací



zřízení nového propojení na Evropskou ulici (z ulice Radistů)



změny ve směru jízdy dle schématu 1

Varianta 2 se liší od varianty 1 v těchto místech:


ulice Navigátorů průjezdná v obou směrech



bude možné jen pravé odbočení z ul. Navigátorů na Evropskou ulici



v ulici Vlastina bude umožněný průjezd ve směru od Evropské ulice



jiný režim jednosměrných komunikací (viz schéma 2)
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Schéma 1. Změna organizace dopravy variantě 1 oproti současnému stavu

Schéma 2. Změna organizace dopravy variantě 2 oproti variantě 1

8

s. r. o.

T RAMVAJOVÁ TRAŤ
D IVOKÁ ŠÁRKA – D ĚDINSKÁ
M ODELOVÉ HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ

ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU

Pro výpočty emisí z automobilové dopravy byl použit model MEFA 06 [2].
Ve výpočtu byla zohledněna dynamická skladba vozového parku (podíly vozidel
bez katalyzátoru a automobilů splňujících jednotlivé limity EURO) pro území hl. m.
Prahy. V případě hodnocení suspendovaných prachových částic PM10 a PM 2,5 byly
vedle sazí, emitovaných přímo spalovacími motory do ovzduší (tzv. primární prašnost),
vypočteny také emise částic zvířených projíždějícími automobily (sekundární
prašnost). Množství prachu zvířeného automobily bylo stanoveno výpočtem na základě
metodiky US EPA AP-42 [3]. Při výpočtu produkce emisí z automobilové dopravy byl
také uvažován vliv studených startů. Pro stanovení tzv. víceemisí ze studených startů je
používán výpočetní postup, který zohledňuje skutečnost, že vozidlo se studeným
motorem produkuje větší množství emisí oproti optimálnímu režimu a navíc
katalyzátory vozidel mají sníženou účinnost.
Tabulky 4 až 6 uvádějí množství emisí z automobilové dopravy pro základní
horizont k roku 2016 ve výchozím stavu na vybraných komunikačních úsecích
v zájmovém území a změny vyvolané navrhovanou realizací tramvajové trati a
souvisejících změnách organizace dopravy v území.
Tab. 4. Emise znečišťujících látek z dopravy – základní scénář k roku 2016 – varianta 0
Emise
Úsek

Délka
[m]

Oxidy
dusíku*

částice
PM 10**

částice
PM 2,5**

[t.rok-1]

benzen

benzo[a]
pyren

[kg.rok-1]

[g.rok-1]

Vlastina

1,3

3,5

9,0

2,4

107,2

90,7

Evropská (SOKP – Navigátorů)

1,1

12,1

13,7

3,8

383,5

292,3

Evropská (Navigátorů – Vlastina)

0,5

6,6

7,1

2,0

222,4

159,3

Evropská (Vlastina – Libocká)

0,2

2,1

2,4

0,7

58,1

51,2

Drnovská (Vlastina – U Prioru)

0,3

0,8

1,7

0,4

54,5

20,8

Drnovská (Vlastina – hranice území)

0,7

2,4

4,8

1,3

150,9

60,1

Navigátorů, U Silnice
(propojení Evropská – Vlastina)

0,3

0,1

0,2

0,0

29,8

2,8

Ostatní komunikace v území

7,0

0,9

1,2

0,3

186,8

21,6

Celkem

11,3

28,6

40,1

10,8

1 193,4

698,8

*

**

produkce NO2 představuje 3 – 10 % NOX

zahrnuje primární prašnost a sekundární prašnost z dopravy
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Tab. 5. Změny vyvolané zprovozněním záměru – základní scénář k roku 2016 – varianta 1
Emise
Úsek

Délka
[m]

Oxidy
dusíku*

částice
PM 10**

částice
PM 2,5**

benzen

[kg.rok-1]

benzo[a]
pyren
[g.rok-1]

Vlastina

1,3

-1 510,6

-3 012,4

-800,2

-56,3

-31,4

Evropská (SOKP – Navigátorů)

1,1

148,4

296,6

82,7

1,1

5,7

Evropská (Navigátorů – Vlastina)

0,5

-8,3

115,2

30,4

-3,5

0,5

Evropská (Vlastina – Libocká)

0,2

-181,8

-119,8

-34,8

-4,2

-4,1

Drnovská (Vlastina – U Prioru)

0,3

-35,2

-80,4

-21,3

1,6

-0,7

Drnovská (Vlastina – hranice území)

0,7

80,1

475,9

121,9

-6,0

2,6

Navigátorů, U Silnice
(propojení Evropská – Vlastina)

0,3

120,4

132,2

37,4

21,2

2,3

Nové napojení Evropské, Navigátorů

0,1

24,7

38,1

10,4

6,7

0,6

Ostatní komunikace v území

7,0

55,6

-7,8

-1,2

-0,3

0,5

Celkem

11,4

-1 306,8

-2 162,3

-574,7

-39,6

-24,1

*

**

produkce NO2 představuje 3 – 10 % NOX

zahrnuje primární prašnost a sekundární prašnost z dopravy

Tab. 6. Změny vyvolané zprovozněním záměru – základní scénář k roku 2016 – varianta 2
Emise
Úsek

Délka
[m]

Oxidy
dusíku*

částice
PM 10**

částice
PM 2,5**

benzen

[kg.rok-1]

benzo[a]
pyren
[g.rok-1]

Vlastina

1,3

-974,7

-2 969,5

-776,8

-16,5

-26,5

Evropská (SOKP – Navigátorů)

1,1

-157,0

-22,5

-10,0

-6,4

-3,6

Evropská (Navigátorů – Vlastina)

0,5

8,6

26,1

7,4

2,0

1,1

Evropská (Vlastina – Libocká)

0,2

-115,7

-138,9

-38,4

-1,6

-2,9

Drnovská (Vlastina – U Prioru)

0,3

-12,9

-40,3

-10,5

3,3

-0,1

Drnovská (Vlastina – hranice území)

0,7

376,9

847,6

224,5

12,2

9,4

Navigátorů, U Silnice
(propojení Evropská – Vlastina)

0,3

73,5

20,1

7,0

5,4

0,8

Nové napojení Evropské, Navigátorů

0,1

11,6

8,6

2,5

1,9

0,2

Ostatní komunikace v území

7,0

4,7

20,1

5,2

2,3

0,3

Celkem

11,4

-785,0

-2 248,7

-589,1

2,5

-21,4

*

produkce NO2 představuje 3 – 10 % NOX

**

zahrnuje primární prašnost a sekundární prašnost z dopravy

Změny produkce emisí pro hodnocené látky na definovaných úsecích jsou dány
změnou v intenzitách dopravy u jednotlivých kategorií vozidel. Např. změna
dopravního zatížení u osobních vozidel se nejvíce projeví v emisní bilanci benzenu,
změna v intenzitách dopravy pomalých vozidel a linek MHD se projeví v bilanci oxidů
dusíku atd. To má za následek skutečnost patrnou z tabulek, kdy u jednoho dopravního
úseku dojde u jedné látky k nárůstu a u jiné k poklesu produkce emisí vlivem realizace
dopravních změn.
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Celkově je možné očekávat v obou variantách stavu pokles emisí na posuzované
lokalitě oproti výchozímu. Pouze ve variantě 2 dojde vlivem odlišné organizace
v území (zejména pro osobní vozidla) k navýšení bilance u benzenu.
Změny produkce emisí v lokalitě budou málo významné, budou dosahovat
nejvýše 6 % z celkového objemu emisí ve výchozím stavu. Větší pokles emisí je
možné očekávat ve variantě 1.
Tabulky 7 až 9 uvádějí množství emisí z automobilové dopravy pro výhledový
scénář k horizontu ÚP SÚ hl. m. Prahy ve výchozím stavu na vybraných
komunikačních úsecích v zájmovém území a změny vyvolané navrhovanou realizací
tramvajové trati a související změny organizace dopravy v území.
Tab. 7. Emise znečišťujících látek z dopravy – výhledový scénář k roku 2020 – varianta 0
Emise
Úsek

Délka
[m]

Oxidy
dusíku*

částice
PM 10**

částice
PM 2,5**

[t.rok-1]

benzen

benzo[a]
pyren

[kg.rok-1]

[g.rok-1]

Vlastina

1,3

2,6

8,7

2,3

86,8

85,9

Evropská (SOKP – Navigátorů)

1,1

8,2

12,9

3,5

283,1

232,3

Evropská (Navigátorů – Vlastina)

0,5

4,4

6,7

1,8

163,3

125,6

Evropská (Vlastina – Libocká)

0,2

1,4

2,4

0,6

41,6

40,6

Drnovská (Vlastina – U Prioru)

0,3

0,9

1,9

0,5

70,0

25,8

Drnovská (Vlastina – hranice území)

0,7

2,8

5,3

1,4

209,8

75,7

Navigátorů, U Silnice
(propojení Evropská – Vlastina)

0,3

0,1

0,1

0,0

23,3

2,3

Ostatní komunikace v území

7,0

1,1

1,6

0,4

257,1

27,6

Celkem

11,3

21,7

39,7

10,5

1 134,9

615,9

*

**

produkce NO2 představuje 3 – 10 % NOX

zahrnuje primární prašnost a sekundární prašnost z dopravy

Tab. 8. Změny vlivem zprovoznění záměru – výhledový scénář k roku 2020 – varianta 1
Emise
Úsek

Délka
[m]

Oxidy
dusíku*

částice
PM 10**

částice
PM 2,5**

benzen

[kg.rok-1]

benzo[a]
pyren
[g.rok-1]

Vlastina

1,3

-960,3

-2 905,5

-756,1

-33,6

-27,1

Evropská (SOKP – Navigátorů)

1,1

201,8

-141,3

-32,2

11,3

3,7

Evropská (Navigátorů – Vlastina)

0,5

73,5

-76,4

-18,5

4,0

0,9

Evropská (Vlastina – Libocká)

0,2

-75,7

-190,0

-50,3

-0,6

-2,6

Drnovská (Vlastina – U Prioru)

0,3

-30,4

-50,4

-13,3

-1,3

-0,6

Drnovská (Vlastina – hranice území)

0,7

98,7

546,8

141,1

-12,5

3,6

Navigátorů, U Silnice
(propojení Evropská – Vlastina)

0,3

159,0

189,4

52,5

34,3

3,3

Nové napojení Evropské, Navigátorů

0,1

33,5

58,3

15,6

10,8

0,9

11

s. r. o.

T RAMVAJOVÁ TRAŤ
D IVOKÁ ŠÁRKA – D ĚDINSKÁ
M ODELOVÉ HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ

ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU

Emise
Úsek

Délka
[m]

Oxidy
dusíku*

částice
PM 10**

částice
PM 2,5**

benzen

[kg.rok-1]

benzo[a]
pyren
[g.rok-1]

Ostatní komunikace v území

7,0

113,8

109,2

29,6

18,6

2,3

Celkem

11,4

-386,0

-2 460,0

-631,6

31,2

-15,6

*

**

produkce NO2 představuje 3 – 10 % NOX

zahrnuje primární prašnost a sekundární prašnost z dopravy

Tab. 9. Změny vlivem zprovoznění záměru – výhledový scénář k roku 2020 – varianta 2
Emise
Úsek

Délka
[m]

Oxidy
dusíku*

částice
PM 10**

částice
PM 2,5**

[t.rok-1]
Vlastina

1,3

Evropská (SOKP – Navigátorů)
Evropská (Navigátorů – Vlastina)

benzen

benzo[a]
pyren

[kg.rok-1]

[g.rok-1]

-11,1

-27,2

-746,1

-3 140,4

-811,3

1,1

57,3

-116,7

-29,6

2,3

-0,1

0,5

158,1

-62,1

-12,2

10,5

3,9

Evropská (Vlastina – Libocká)

0,2

-20,0

-197,6

-51,0

1,6

-1,3

Drnovská (Vlastina – U Prioru)

0,3

-65,8

-97,2

-25,9

-4,4

-1,6

Drnovská (Vlastina – hranice území)

0,7

139,6

585,6

151,9

-6,2

4,8

Navigátorů, U Silnice
(propojení Evropská – Vlastina)

0,3

157,9

102,4

29,3

25,3

2,4

Nové napojení Evropské, Navigátorů

0,1

15,1

12,0

3,4

2,9

0,3

Ostatní komunikace v území

7,0

117,5

176,6

46,6

32,3

2,8

11,4

-186,5

-2 737,4

-698,8

53,2

-16,1

Celkem
*

produkce NO2 představuje 3 – 10 % NOX

**

zahrnuje primární prašnost a sekundární prašnost z dopravy

Celkově je možné očekávat v obou variantách stavu pokles emisí na posuzované
lokalitě oproti výchozímu. Pouze ve variantě 2 dojde vlivem odlišné organizace
v území (zejména pro osobní vozidla) k navýšení bilance u benzenu.
Změny produkce emisí v lokalitě budou málo významné, budou dosahovat
nejvýše 7 % z celkového objemu emisí ve výchozím stavu. Větší pokles emisí je
možné očekávat ve variantě 1.
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2. METODIKA VÝPOČTU
2.1.

Charakteristika modelu

Pro výpočet byl použit model ATEM [4], který je v nařízení vlády
č. 201/2012 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 [5, 6]. 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 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 (např. pro automobilovou
dopravu se hodnota NO2 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.
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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S ohledem na stanovené imisní limity dle zákona o ovzduší a charakter
posuzovaného záměru byly v rámci této studie sledovány průměrné roční koncentrace
oxidu dusičitého, benzenu, suspendovaných částic frakce PM 10 a PM 2,5
a benzo[a]pyrenu, dále maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého a maximální
denní koncentrace částic PM 10.

2.2.

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. 201/2012 Sb.
V případě krátkodobých (hodinových či denních) koncentrací je vedle výše
limitu stanoven i tolerovaný počet překročení limitní hodnoty v průběhu kalendářního
roku.
Tab. 10. Limitní hodnoty pro ochranu zdraví
Látka
Oxid dusičitý
Benzen
Suspendované částice PM 10
Suspendované částice PM 2,5
Benzo[a]pyren

Časový interval

Imisní limit

Maximální tolerovaný
počet překročení za rok

1 rok

40 μg.m-3

1 hod

200 μg.m

-3

18

1 rok

5 μg.m

-3

–

1 rok

40 μg.m-3

–

1 den

50 µg.m

-3

1 rok

25 µg.m-3

–

1 rok

-3

–

1 ng.m

14

–
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3.

VYHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍ KVALITY OVZDUŠÍ

Pro vyhodnocení stávající kvality ovzduší dle údajů MŽP a ČHMÚ byla využita
polygonová vrstva udávající ve čtvercové síti s rozlišením 1 × 1 km průměrné hodnoty
imisní zátěže jednotlivých znečišťujících látek za období let 2008 – 2012.
Trasa hodnocené tramvajové trati prochází čtverci 450551, 451551, 450550.
Tabulka 11. uvádí rozsah hodnot pro dané čtverce v prostoru záměru.
Tab. 11. Hodnoty koncentrací za období 2008 – 2012 pro dotčené čtverce
Znečišťující látka

Veličina

Jednotka

Zájmové území

Imisní
limit

Podíl na
im. limitu (%)
46 – 49
9 – 10

Arsen
Kadmium

roční průměr
roční průměr

ng.m-3
ng.m-3

2,63 – 2,96
0,45 – 0,48

6
5

Olovo

roční průměr

ng.m-3

10,7 – 10,8

500

2

Nikl

roční průměr

ng.m-3

2,3 – 2,5

20

12 – 13

Oxid dusičitý

roční průměr

µg.m-3

27,0 – 28,4

40

68 – 71

Částice PM 10

roční průměr

µg.m-3

27,0 – 27,8

40

70 – 76

roční průměr

-3

1

5

20

-3

Benzen

µg.m

Benzo[a]pyren

roční průměr

ng.m

1,48 – 1,58

1

148 – 158

Částice PM 10

36. nejv. denní průměr

µg.m-3

48,5 – 49,7

50

97 – 99

µg.m

-3

21,4 – 21,6

125

17

µg.m

-3

19,1 – 19,4

25

76 - 78

Oxid siřičitý
Částice PM 2,5

4. nejv. denní průměr
roční průměr

Tučně jsou zvýrazněny hodnoty překračující daný imisní limit.

Z výše uvedené charakteristiky je patrné, že imisní limity pro průměrné roční
koncentrace všech látek s výjimkou benzo[a]pyrenu jsou v dlouhodobém průměru
v území splněny. V případě průměrných ročních koncentrací benzo[a]pyrenu je u všech
tří čtverců limit překročen. Imisní limit je pro tuto sloučeninu stanoven ve výši 1 ng.m3
, hodnoty v prostoru záměru se pohybují na úrovni 1,48 až 1,58 násobku imisního
limitu. V dlouhodobém průměru je v území splněn limit pro denní koncentrace PM10,
jeho hodnoty jsou těsně podlimitní.
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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 24hodinových 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 24hodinových 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
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imisních limitů. Zcela odpovídající vypovídací schopnost mají však modelové hodnoty
maximálních krátkodobých koncentrací, 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).

4.2.

Oxid dusičitý – průměrné roční koncentrace

4.2.1.

Výchozí stav k roku 2016 – varianta 0

Výkres 2 zachycuje imisní situaci průměrných ročních koncentrací oxidu
dusičitého ve výhledovém stavu v roce 2016. Podél navrhované tramvajové trati byly
vypočteny koncentrace v rozmezí od 20 do 25,5 µg.m-3. Nejvyšší hodnoty v území, nad
27,5 µg.m-3, lze zaznamenat při západní hranici řešené lokality ve sféře vlivu SOKP,
který v blízkosti posuzované lokality prochází. Naopak nejnižší hodnoty lze očekávat
na severovýchodě zájmového území ve větší vzdálenosti od liniových zdrojů, kde se
budou pohybovat pod hranicí 18 µg.m-3.
Imisní limit průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého 40 µg.m-3
nebude v zájmovém území překročen.

4.2.2.

Vliv záměru

Porovnání rozdílových hodnot imisní zátěže průměrných ročních koncentrací
oxidem dusičitým v posuzovaných variantách uvádí výkres 2. Při porovnání variant
s výchozím stavem lze zaznamenat nejvyšší pokles imisní zátěže v obou variantách
podél ulice Vlastina, lokální nárůst poté podél Drnovské ulice. Pokles lze zaznamenat
na převládající ploše posuzované lokality, nejvýznamnější poté podél Vlastiny ulice
v úseku mezi ulicí Navigátorů a Evropskou.
V jednotlivých variantách budou změny imisní zátěže nabývat následujících
hodnot:


ve variantě 1 v roce 2016 dojde k nejvyššímu nárůstu do 0,01 µg.m-3, pokles bude
dosahovat nejvýše 0,30 µg.m-3,



ve variantě 2 v roce 2016 bude nárůst dosahovat nejvýše 0,09 µg.m-3 zatímco pokles lze
očekávat do 0,22 µg.m-3.
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4.2.3.

Výchozí stav k horizontu ÚP SÚ hl. m. Prahy – varianta 0

Výkres 3 zachycuje imisní situaci průměrných ročních koncentrací oxidu
dusičitého ve výhledovém stavu 2020. Podél navrhované tramvajové trati byly
vypočteny koncentrace v rozmezí od 20 do 25,5 µg.m-3. Nejvyšší hodnoty v území, nad
27 µg.m-3, lze zaznamenat při západní hranici řešené lokality ve sféře vlivu SOKP,
který v blízkosti posuzované lokality prochází. Naopak nejnižší hodnoty lze očekávat
na severovýchodě zájmového území ve větší vzdálenosti od liniových zdrojů, kde se
budou pohybovat pod hranicí 18 µg.m-3.

4.2.4.

Vliv záměru

Porovnání rozdílových hodnot průměrných ročních koncentrací oxidem
dusičitým v posuzovaných variantách uvádí výkres 3. Při porovnání variant
s výchozím stavem lze zaznamenat nejvyšší pokles imisní zátěže v obou variantách
podél ulice Vlastina, nárůst podél Drnovské ulice, v oblasti nového napojení ulice
Navigátorů na Evropskou ulici a podél Evropské. Pokles lze zaznamenat na
převládající ploše v jihovýchodní části posuzované lokality.
V jednotlivých variantách budou změny imisní zátěže nabývat následujících
hodnot:


ve variantě 1 ve výhledu pro rok 2020 dojde k nejvyššímu nárůstu do 0,09 µg.m-3, pokles
bude dosahovat nejvýše 0,18 µg.m-3,



ve variantě 2 ve výhledu pro rok 2020 bude nárůst dosahovat nejvýše 0,08 µg.m-3 zatímco
pokles lze očekávat do 0,09 µg.m-3.

Imisní limit průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého je stanoven ve
výši 40 μg.m-3. V letech 2016 a 2020 nedojde vlivem realizace nového záměru ani
v jedné ze dvou posuzovaných variant k překročení limitní hodnoty v žádném
referenčním bodě.

4.3.

Oxid dusičitý – maximální hodinové koncentrace

4.3.1.

Výchozí stav k roku 2016 – varianta 0

Výkres 4 zachycuje imisní situaci maximálních hodinových koncentrací
oxidu dusičitého v roce 2016. Podél navrhované tramvajové trati byly
vypočteny koncentrace v rozmezí od 95 do 215 µg.m-3. Nejvyšší hodnoty v území, nad
200 µg.m-3, lze zaznamenat lokálně v blízkosti křížení ulic Vlastina a Ciolkového, kde
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se projevuje vliv blízkých spalovacích zdrojů v lokalitě (provozovatel Správa
vojenského bytového fondu Praha). Koncentrace nad 175 µg.m-3 jsou dále patrné při
západní části území. Ve východní části převládají koncentrace pod hranicí 125 µg.m-3,
nejnižší hodnoty, pod 100 µg.m-3, byly vypočteny ve východní a severovýchodní části
posuzovaného území.
Imisní limit pro hodinové koncentrace oxidu dusičitého je stanoven ve výši
200 μg.m-3. Překročení této hodnoty bylo vypočteno pouze lokálně ve sféře vlivu
spalovacího zdroje ve zmíněné lokalitě. Vzhledem k tomu, že IH k NO2 představuje
maximální modelovou hodnotu, která se v území může vyskytnout i jen zcela
výjimečně, je nutno posuzovat také dobu překročení imisního limitu maximálních
hodinových koncentrací NO2. Podle zákona č. 201/2012 Sb. smí být limit překročen
v 18 případech během roku, což představuje 0,2 % roční doby, překročení této hranice
nebylo na území zaznamenáno.

4.3.2.

Vliv záměru

Změny imisních polí vlivem realizovaného záměru budou nepatrné. Pokles se
projeví zejména ve východní části území podél Vlastiny ulice. Nárůst lze zaznamenat
zejména v západní části posuzované lokality podél Drnovské ulice a lokálně podél
Evropské ulice.
V jednotlivých variantách budou změny imisní zátěže nabývat následujících
hodnot:


ve variantě 1 v roce 2016 dojde k nejvyššímu nárůstu do 0,30 µg.m-3, pokles bude
dosahovat až 2,31 µg.m-3,



ve variantě 2 v roce 2016 bude nárůst dosahovat nejvýše 0,70 µg.m-3 zatímco pokles lze
očekávat do 1,51 µg.m-3.

4.3.3.

Výchozí stav k horizontu ÚP SÚ hl. m. Prahy – varianta 0

Výkres 5 zachycuje imisní situaci maximálních hodinových koncentrací
oxidu dusičitého v roce 2020. Podél navrhované tramvajové trati byly
vypočteny koncentrace v rozmezí od 95 do 215 µg.m-3. Nejvyšší hodnoty v území, nad
200 µg.m-3, lze zaznamenat lokálně v blízkosti křížení Vlastiny a Ciolkového, kde se
projevuje vliv blízkých spalovacích zdrojů v lokalitě (provozovatel Správa vojenského
bytového fondu Praha). Koncentrace nad 175 µg.m-3 jsou dále patrné při západní části
území. Ve východní části převládají koncentrace pod hranicí 125 µg.m-3, nejnižší
hodnoty, pod 100 µg.m-3, byly vypočteny ve východní a severovýchodní části
posuzovaného území.
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Imisní limit pro hodinové koncentrace oxidu dusičitého je stanoven ve výši
200 μg.m-3. Překročení této hodnoty bylo vypočteno pouze lokálně ve sféře vlivu
spalovacího zdroje ve zmíněné lokalitě. Vzhledem k tomu, že IH k NO2 představuje
maximální modelovou hodnotu, která se v území může vyskytnout i jen zcela
výjimečně, je nutno posuzovat také dobu překročení imisního limitu maximálních
hodinových koncentrací NO2. Podle zákona č. 201/2012 Sb. smí být limit překročen
v 18 případech během roku, což představuje 0,2 % roční doby, překročení této hranice
nebylo na území zaznamenáno.

4.3.4.

Vliv záměru

Porovnání rozdílových hodnot průměrných ročních koncentrací oxidem
dusičitým v posuzovaných variantách uvádí výkres 5. Při porovnání variant
s výchozím stavem lze zaznamenat nejvyšší pokles imisní zátěže v obou variantách
podél ulice Vlastina, lokální nárůst poté podél Drnovské ulice a v oblasti nového
napojení ulice Navigátorů na Evropskou ulici.
V jednotlivých variantách budou změny imisní zátěže nabývat následujících
hodnot:


ve variantě 1 ve výhledu pro rok 2020 dojde k nejvyššímu nárůstu do 0,89 µg.m-3, pokles
bude dosahovat nejvýše 1,45 µg.m-3,



ve variantě 2 ve výhledu pro rok 2020 bude nárůst dosahovat nejvýše 0,75 µg.m-3 zatímco
pokles lze očekávat do 1,20 µg.m-3.

Ani v jedné z posuzovaných variant nedojde vlivem realizace záměru v roce
2016 a 2020 k překročení imisního limitu 200 µg.m-3 po více než 18 případů v roce
(0,2 % roční doby). Imisní limit tak nebude vlivem realizace záměru překročen.

4.4.

Benzen – průměrné roční koncentrace

4.4.1.

Výchozí stav k roku 2016 – varianta 0

Výkres 6 zachycuje imisní situaci průměrných ročních koncentrací benzenu
ve výhledovém stavu v roce 2016. Podél navrhované tramvajové trati byly vypočteny
koncentrace v rozmezí od 0,45 do 0,55 µg.m-3. Nejvyšší hodnoty v území, nad
0,5 µg.m-3, lokálně vyšší, lze zaznamenat podél Evropské ulice. Se vzdáleností od
hlavní komunikace v území koncentrace pomalu klesají. Nejnižší lze očekávat při
severovýchodní hranici, kde se budou pohybovat pod hranicí 0,35 µg.m-3.
Imisní limit průměrných ročních koncentrací benzenu 5 µg.m-3 nebude
v zájmovém území překročen.
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4.4.2.

Vliv záměru

Porovnání rozdílových hodnot průměrných ročních koncentrací benzenu
v posuzovaných variantách uvádí výkres 6. Při porovnání variant s výchozím stavem
lze zaznamenat nejvyšší pokles imisní zátěže v obou variantách podél ulice Vlastina,
nárůst lze poté očekávat lokální v prostoru ulice Navigátorů při napojení na Evropskou
ulici, kde dojde k vyššímu nárůstu intenzit osobních automobilů.
V jednotlivých variantách budou změny imisní zátěže nabývat následujících
hodnot:


ve variantě 1 v roce 2016 dojde k nejvyššímu nárůstu do 0,08 µg.m-3, pokles bude
dosahovat nejvýše 0,05 µg.m-3,



ve variantě 2 v roce 2016 bude nárůst dosahovat nejvýše 0,02 µg.m-3 zatímco pokles lze
očekávat do 0,03 µg.m-3.

4.4.3.

Výchozí stav k horizontu ÚP SÚ hl. m. Prahy – varianta 0

Výkres 7 zachycuje imisní situaci průměrných ročních koncentrací benzenu
ve výhledovém stavu 2020. Podél navrhované tramvajové trati byly vypočteny
koncentrace v rozmezí od 0,45 do 0,55 µg.m-3. Hodnoty nad 0,5 µg.m-3 lze zaznamenat
podél Evropské a Drnovské ulice. Nejvyšší hodnoty v území, do 0,65 µg.m-3, lze
očekávat v blízkosti křížení Drnovské a Dědinské ulice v západní části posuzovaného
území. Se vzdáleností od hlavních komunikací v území koncentrace pomalu klesají.
Nejnižší lze očekávat při severovýchodní hranici, kde se budou pohybovat pod hranicí
0,35 µg.m-3.
Imisní limit průměrných ročních koncentrací benzenu 5 µg.m-3 nebude
v zájmovém území překročen.

4.4.4.

Vliv záměru

Porovnání rozdílových hodnot průměrných ročních koncentrací benzenem
v posuzovaných variantách uvádí výkres 7. Při porovnání variant s výchozím stavem
lze zaznamenat pouze lokální poklesy podél Vlastiny nebo Drnovské ulice. Oproti
tomu lze očekávat významnější nárůst podél ulice Navigátorů při napojení na
Evropskou ulici.
V jednotlivých variantách budou změny imisní zátěže nabývat následujících
hodnot:


ve variantě 1 v roce 2020 dojde k nejvyššímu nárůstu do 0,13 µg.m-3, pokles bude
dosahovat nejvýše 0,04 µg.m-3,
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ve variantě 2 v roce 2020 bude nárůst dosahovat nejvýše 0,09 µg.m-3 zatímco pokles lze
očekávat do 0,03 µg.m-3.

Imisní limit průměrných ročních koncentrací benzenu je stanoven ve výši
5 μg.m-3. V letech 2016 a 2020 nedojde vlivem realizace nového záměru ani v jedné ze
dvou posuzovaných variant k překročení limitní hodnoty v žádném referenčním bodě.

4.5.

Suspendované částice PM10 – průměrné roční koncentrace

4.5.1.

Výchozí stav k roku 2016 – varianta 0

Výkres 8 zachycuje imisní situaci průměrných ročních koncentrací
suspendovaných částic PM 10 ve výhledovém stavu v roce 2016. Podél navrhované
tramvajové trati byly vypočteny koncentrace v rozmezí od 24,5 do 29,0 µg.m-3.
Nejvyšší hodnoty v území (od 35 do 38 µg.m-3) lze zaznamenat podél Evropské ulice
v blízkosti napojení na SOKP v západní části posuzované lokality. Nejnižší
koncentrace lze očekávat v severovýchodní části území, kde budou klesat podle
výsledků modelových výpočtů pod 18 µg.m-3.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM 10
40 µg.m-3 nebude překročen v žádné části výpočtové oblasti.

4.5.2.

Vliv záměru

Porovnání rozdílových hodnot průměrných ročních koncentrací suspendovaných
částic PM 10 v posuzovaných variantách uvádí výkres 8. Při porovnání variant
s výchozím stavem lze zaznamenat nejvyšší pokles imisní zátěže v obou variantách
podél ulice Vlastina, nárůst lze poté očekávat lokálně v prostoru Drnovské ulice.
V jednotlivých variantách budou změny imisní zátěže nabývat následujících
hodnot:


ve variantě 1 v roce 2016 dojde k nejvyššímu nárůstu do 0,51 µg.m-3, pokles bude
dosahovat nejvýše 1,81 µg.m-3,



ve variantě 2 v roce 2016 bude nárůst dosahovat nejvýše 0,78 µg.m-3 zatímco pokles lze
očekávat do 1,58 µg.m-3.

4.5.3.

Výchozí stav k horizontu ÚP SÚ hl. m. Prahy – varianta 0

Výkres 9 zachycuje imisní situaci průměrných ročních koncentrací
suspendovaných částic PM 10 ve výhledovém stavu 2020. Podél navrhované tramvajové
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trati byly vypočteny koncentrace v rozmezí od 24,0 do 30,0 µg.m-3. Nejvyšší hodnoty
v území (od 35 do 37,5 µg.m-3) lze zaznamenat podél Evropské ulice v blízkosti
napojení na SOKP v západní části posuzované lokality. Nejnižší koncentrace lze
očekávat v severovýchodní části území, kde budou klesat pod 18 µg.m-3.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM 10
40 µg.m-3 nebude překročen v žádné části výpočtové oblasti.
4.5.4.

Vliv záměru

Porovnání rozdílových hodnot průměrných ročních koncentrací suspendovaných
částic PM 10 v posuzovaných variantách uvádí výkres 9. Při porovnání variant
s výchozím stavem lze zaznamenat nejvyšší pokles imisní zátěže v obou variantách
podél ulice Vlastina, nárůst lze poté očekávat lokálně v prostoru Drnovské ulice.
V jednotlivých variantách budou změny imisní zátěže nabývat následujících
hodnot:


ve variantě 1 v roce 2020 dojde k nejvyššímu nárůstu do 0,52 µg.m-3, pokles bude
dosahovat nejvýše 1,79 µg.m-3,



ve variantě 2 v roce 2020 bude nárůst dosahovat nejvýše 0,54 µg.m-3 zatímco pokles lze
očekávat do 1,79 µg.m-3.

Imisní limit průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic PM 10 je
stanoven ve výši 40 μg.m-3. V letech 2016 a 2020 nedojde vlivem realizace nového
záměru ani v jedné ze dvou posuzovaných variant k překročení limitní hodnoty
v žádném referenčním bodě.

4.6.

Suspendované částice PM10 – maximální denní koncentrace

4.6.1.

Výchozí stav k roku 2016 – varianta 0

Výkres 10 zachycuje imisní situaci maximálních denních koncentrací
suspendovaných částic PM 10 ve výhledovém stavu v roce 2016. Podél navrhované
tramvajové trati byly vypočteny koncentrace v rozmezí od 190 do 330 µg.m-3. Nejvyšší
hodnoty v území (od 350 do 385 µg.m-3) lze zaznamenat podél Evropské ulice
v blízkosti napojení na SOKP v západní části posuzované lokality. Nejnižší
koncentrace lze očekávat v severovýchodní části území, kde budou klesat pod
200 µg.m-3.
Imisní limit pro denní koncentrace suspendovaných částic frakce PM 10 je
stanoven ve výši 50 μg.m-3. Vypočtené hodnoty nelze s hodnotou limitu přímo

23

s. r. o.

T RAMVAJOVÁ TRAŤ
D IVOKÁ ŠÁRKA – D ĚDINSKÁ
M ODELOVÉ HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ

ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU

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.
Rozložení doby překročení imisního limitu pro denní koncentrace částic PM 10 je
zachyceno na výkresu 11. Podél hodnoceného úseku tramvajové trati byla vypočtena
četnost překročení v rozmezí 6,5 – 8,5 % roční doby. Nejvyšší hodnoty se budou
pohybovat okolo 2 %, a to v severovýchodní části výpočtové oblasti. Více než 9,6 %
roční doby, tedy nadlimitní počet překročení, bylo zaznamenáno pouze lokálně
v blízkosti napojení Evropské ulice na SOKP při západní hranici posuzované lokality
mimo vlastní hodnocený záměr.

4.6.2.

Vliv záměru

Změny imisních polí vlivem realizovaného záměru nebudou významné. Pokles
se projeví zejména podél Vlastiny ulice. Nárůst lze zaznamenat v západní části
posuzované lokality podél Drnovské ulice, lokálně také podél Evropské.
V jednotlivých variantách budou změny imisní zátěže nabývat následujících
hodnot:


ve variantě 1 v roce 2016 dojde k nejvyššímu nárůstu do 2,22 µg.m-3, pokles bude
dosahovat nejvýše 11,61 µg.m-3,



ve variantě 2 v roce 2016 bude nárůst dosahovat nejvýše 3,19 µg.m-3 zatímco pokles lze
očekávat do 10,43 µg.m-3.

Provoz záměru nezpůsobí překročení imisního limitu. V lokalitě podél Vlastiny
ulice dojde k poklesu počtu případů překročení imisního limitů o 1 až 2 případy v 80
bodech ve variantě 1 a v 87 bodech ve variantě 2. Ve variantě 2 poté dojde v jednom
bodě k nárůstu počtu překročení o 1 případ, nikoliv přes povolených 35 případů v roce.

4.6.3.

Výchozí stav k horizontu ÚP SÚ hl. m. Prahy – varianta 0

Výkres 12 zachycuje imisní situaci maximálních denních koncentrací
suspendovaných částic PM 10 ve výhledovém stavu 2020. Podél navrhované tramvajové
trati byly vypočteny koncentrace v rozmezí od 190 do 335 µg.m-3. Nejvyšší hodnoty
v území (od 350 do 385 µg.m-3) lze zaznamenat podél Evropské ulice v blízkosti
napojení na SOKP v západní části posuzované lokality. Nejnižší koncentrace lze
očekávat v severovýchodní části území, kde budou klesat pod 200 µg.m-3.
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Imisní limit pro denní koncentrace suspendovaných částic frakce PM 10 je
stanoven ve výši 50 μg.m-3. Vypočtené hodnoty 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.
Rozložení doby překročení imisního limitu pro denní koncentrace částic PM 10 je
zachyceno na výkresu 13. Podél hodnoceného úseku tramvajové trati byla vypočtena
četnost překročení v rozmezí 6,5 – 8,5 % roční doby. Nejvyšší hodnoty se budou
pohybovat okolo 2 %, a to v severovýchodní části výpočtové oblasti. Více než 9,6 %
roční doby, tedy nadlimitní počet překročení, bylo zaznamenáno pouze lokálně
v blízkosti napojení Evropské ulice na SOKP při západní hranici posuzované lokality
mimo vlastní hodnocený záměr.

4.6.4.

Vliv záměru

Změny imisních polí vlivem realizovaného záměru nebudou významné. Pokles
se projeví zejména podél Vlastiny ulice. Nárůst lze zaznamenat v západní části
posuzované lokality podél Drnovské ulice, lokálně také podél Evropské.
V jednotlivých variantách budou změny imisní zátěže nabývat následujících
hodnot:


ve variantě 1 v roce 2020 dojde k nejvyššímu nárůstu do 2,19 µg.m-3, pokles bude
dosahovat nejvýše 10,78 µg.m-3,



ve variantě 2 v roce 2020 bude nárůst dosahovat nejvýše 2,19 µg.m-3 zatímco pokles lze
očekávat do 10,77 µg.m-3.

Provoz záměru tedy nezpůsobí překročení imisního limitu. V lokalitě podél
Vlastiny ulice dojde k poklesu počtu případů překročení imisního limitů o 1 až 2
případy v 76 bodech ve variantě 1 a v 99 bodech ve variantě 2.

4.7.

Suspendované částice PM2,5 – průměrné roční koncentrace

4.7.1.

Výchozí stav k roku 2016 – varianta 0

Výkres 14 zachycuje imisní situaci průměrných ročních koncentrací
suspendovaných částic PM 2,5 ve výhledovém stavu v roce 2016. Podél navrhované
tramvajové trati byly vypočteny koncentrace v rozmezí od 14,0 do 15,3 µg.m-3.
Nejvyšší hodnoty v území (od 16 do 17 µg.m-3) lze zaznamenat podél Evropské ulice
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v blízkosti napojení na SOKP v západní části posuzované lokality. Nejnižší
koncentrace lze očekávat v severovýchodní části území, kde budou klesat až pod
12 µg.m-3.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM 2,5
25 µg.m-3 nebude překročen v žádné části výpočtové oblasti.

4.7.2.

Vliv záměru

Porovnání rozdílových hodnot průměrných ročních koncentrací suspendovaných
částic PM 2,5 v posuzovaných variantách uvádí výkres 14. Při porovnání variant
s výchozím stavem lze zaznamenat nejvyšší pokles imisní zátěže v obou variantách
podél ulice Vlastina, nárůst lze poté očekávat lokálně v prostoru Drnovské ulice.
V jednotlivých variantách budou změny imisní zátěže nabývat následujících
hodnot:


ve variantě 1 v roce 2016 dojde k nejvyššímu nárůstu do 0,13 µg.m-3, pokles bude
dosahovat nejvýše 0,48 µg.m-3,



ve variantě 2 v roce 2016 bude nárůst dosahovat nejvýše 0,21 µg.m-3 zatímco pokles lze
očekávat do 0,41 µg.m-3.

4.7.3.

Výchozí stav k horizontu ÚP SÚ hl. m. Prahy – varianta 0

Výkres 15 zachycuje imisní situaci průměrných ročních koncentrací
suspendovaných částic PM 2,5 ve výhledovém stavu 2020. Podél navrhované
tramvajové trati byly vypočteny koncentrace v rozmezí od 13,9 do 15,3 µg.m-3.
Nejvyšší hodnoty v území (od 16 do 17 µg.m-3) lze zaznamenat podél Evropské ulice
v blízkosti napojení na SOKP v západní části posuzované lokality. Nejnižší
koncentrace lze očekávat v severovýchodní části území, kde budou klesat až pod
12 µg.m-3.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM 2,5
25 µg.m-3 nebude překročen v žádné části výpočtové oblasti.
4.7.4.

Vliv záměru

Porovnání rozdílových hodnot průměrných ročních koncentrací suspendovaných
částic PM 2,5 v posuzovaných variantách uvádí výkres 15. Při porovnání variant
s výchozím stavem lze zaznamenat nejvyšší pokles imisní zátěže v obou variantách
podél ulice Vlastina, nárůst lze poté očekávat lokálně v prostoru Drnovské ulice.
V jednotlivých variantách budou změny imisní zátěže nabývat následujících
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hodnot:


ve variantě 1 v roce 2020 dojde k nejvyššímu nárůstu do 0,14 µg.m-3, pokles bude
dosahovat nejvýše 0,46 µg.m-3,



ve variantě 2 v roce 2020 bude nárůst dosahovat opět nejvýše 0,14 µg.m-3 a pokles lze
očekávat do 0,46 µg.m-3.

Imisní limit průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic PM 2,5 je
stanoven ve výši 25 μg.m-3. V letech 2016 a 2020 nedojde vlivem realizace nového
záměru ani v jedné ze dvou posuzovaných variant k překročení limitní hodnoty
v žádném referenčním bodě.

4.8.

Benzo[a]pyren – průměrné roční koncentrace z dopravy

4.8.1.

Výchozí stav k roku 2016 – varianta 0

Výkres 16 zachycuje imisní příspěvky z dopravy k průměrným ročním
koncentracím benzo[a]pyrenu ve výhledovém stavu v roce 2016. Podél navrhované
tramvajové trati byly vypočteny koncentrace v rozmezí od 0,085 do 0,180 ng.m-3.
Nejvyšší hodnoty v území, do 0,35 ng.m-3 lze zaznamenat podél Evropské ulice
v blízkosti napojení na SOKP v západní části posuzované lokality. Nejnižší
koncentrace lze očekávat v severovýchodní části území, kde budou klesat až pod
0,03 ng.m-3.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu 1 ng.m-3 nebude
z dopravních příspěvků překročen v žádné části výpočtové oblasti.

4.8.2.

Vliv záměru

Porovnání rozdílových hodnot průměrných ročních koncentrací benzo[a]pyrenu
v posuzovaných variantách uvádí výkres 16. Při porovnání variant s výchozím stavem
lze zaznamenat nejvyšší pokles imisní zátěže v obou variantách podél ulice Vlastina,
nárůst lze poté očekávat lokálně v prostoru Drnovské ulice nebo podél ulice
Navigátorů v prostoru napojení na Evropskou ulici.
V jednotlivých variantách budou změny imisní zátěže nabývat následujících
hodnot:


ve variantě 1 v roce 2016 dojde k nejvyššímu nárůstu do 0,004 ng.m-3, pokles bude
dosahovat nejvýše 0,018 ng.m-3,
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ve variantě 2 v roce 2016 bude nárůst dosahovat nejvýše 0,008 ng.m-3 zatímco pokles lze
očekávat do 0,014 ng.m-3.

4.8.3.

Výchozí stav k horizontu ÚP SÚ hl. m. Prahy – varianta 0

Výkres 17 zachycuje imisní příspěvky z dopravy k průměrným ročním
koncentracím benzo[a]pyrenu ve výhledovém stavu v roce 2020. Podél navrhované
tramvajové trati byly vypočteny koncentrace v rozmezí od 0,080 do 0,180 ng.m-3.
Nejvyšší hodnoty v území, do 0,32 ng.m-3 lze zaznamenat podél Evropské ulice
v blízkosti napojení na SOKP v západní části posuzované lokality. Nejnižší
koncentrace lze očekávat v severovýchodní části území, kde budou klesat až pod
0,03 ng.m-3.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu 1 ng.m-3 nebude
z dopravních příspěvků překročen v žádné části výpočtové oblasti.

4.8.4.

Vliv záměru

Porovnání rozdílových hodnot průměrných ročních koncentrací benzo[a]pyrenu
v posuzovaných variantách uvádí výkres 17. Při porovnání variant s výchozím stavem
lze zaznamenat nejvyšší pokles imisní zátěže v obou variantách podél ulice Vlastina,
nárůst lze poté očekávat lokálně v prostoru Drnovské ulice nebo podél ulice
Navigátorů v prostoru napojení na Evropskou ulici.
V jednotlivých variantách budou změny imisní zátěže nabývat následujících
hodnot:


ve variantě 1 v roce 2020 dojde k nejvyššímu nárůstu do 0,008 ng.m-3, pokles bude
dosahovat nejvýše 0,015 ng.m-3,



ve variantě 2 v roce 2020 bude nárůst dosahovat nejvýše 0,005 ng.m-3 zatímco pokles lze
očekávat do 0,014 ng.m-3.

Imisní limit průměrných ročních koncentrací benzo[a]pyrenu je stanoven
ve výši 1 ng.m-3. Imisní příspěvky z dopravy stanovený limit nepřekročí.
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5. POROVNÁNÍ VARIANT
Při porovnání variant byl posuzován výhledový scénář k horizontu ÚP SÚ hl. m.
Prahy. Porovnání variant bylo provedeno dvěma způsoby. Nejprve byl proveden součet
absolutních rozdílů ve všech referenčních bodech na ploše hodnoceného území
(celkem 1 000 bodů). Druhým kritériem bylo posouzení průměrné změny pro jeden
referenční bod v porovnání s imisním limitem. Přehled výsledků uvádí níže uvedená
tabulka.
Tab. 12. Porovnání variant z hlediska imisních dopadů
Imisní charakteristika

IH r NO 2
IH k NO 2

Absolutní součet rozdílových hodnot ve
všech referenčních bodech
Varianta 1

Varianta 2

-21,5

-8,3

-221,9

Jednotka

-125,2

Podíl průměrné změny imisní
zátěže pro jeden referenční bod
k hodnotě imisního limitu [%]
Varianta 1
Varianta 2

µg,m-3

-0,05

-0,02

µg,m

-3

-0,11

-0,06

-3

IH r PM 10

-194,3

-216,9

µg,m

-0,49

-0,54

IH d PM 10

-1 675,9

-1 841,6

µg,m-3

-3,35

-3,68

-3

IH r PM 2,5

-49,7

-55,2

µg,m

-0,20

-0,22

IH r benzen

3,8

5,5

µg,m-3

0,08

0,11

-1,2

-3

-0,11

-0,12

IH r benzo[a]pyren

-1,1

ng,m

V obou variantách dojde oproti výchozí situaci ke zlepšení imisní situace
v lokalitě. Pouze u benzenu lze zaznamenat celkový mírný nárůst imisní zátěže
(cca 0,1 % imisního limitu v průměru pro celou plochu posuzovaného území).
Z porovnání variant je patrné, že změny ve výsledcích obou variant jsou velmi malé.
Dopady pro okolní obytnou zástavbu v oblasti budou tedy prakticky rovnocenné. Jako
variantu s menšími negativními vlivy lze označit variantu 1 pro oxidy dusíku a benzen
a variantu 2 pro prachové částice PM 10 a PM 2,5 a benzo[a]pyren.
Z hlediska hodnocení vlivu navrhovaného záměru na kvalitu ovzduší tak lze
konstatovat, že aktivní varianty přinesou do území snížení imisní zátěže oproti variantě
nulové (zachování stávajícího stavu). Ani jedna z aktivních variant však není
jednoznačně vhodnější než varianta druhá.
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6.

VLIV STAVEBNÍCH PRACÍ NA KVALITU OVZDUŠÍ

Vyhodnocení vlivu stavební činnosti na kvalitu ovzduší je provedeno pro
modelové hodnoty nárůstu průměrných denních koncentrací suspendovaných
prachových částic PM 10 a maximálních hodinových koncentrací oxidu dusičitého.
Jedná se o nejvhodnější imisní charakteristiky pro popis vlivu stavby na kvalitu
ovzduší s ohledem na platné imisní limity.

6.1.

Produkce emisí ze stavební činnosti

V období výstavby bude dočasným zdrojem znečišťování ovzduší vlastní
prostor staveniště, kde bude docházet k produkci znečišťujících látek z provozu
stavebních strojů a ke vzniku sekundární prašnosti z pohybu stavebních mechanismů a
při nakládání se sypkými materiály. Dalším zdrojem znečištění budou pohyby
nákladních aut po okolních komunikacích. Tyto zdroje mohou po časově omezenou
dobu poměrně významně působit na své nejbližší okolí. Stavba se bude skládat
z dílčích etap, které jsou uvedeny v tabulce 13.
Tab. 13. Seznam předpokládaných stavebních etap

0.

Doba trvání
(měsíce)
4

1.

11

výstavba tramvajové trati včetně zastávek a jižní vozovky

2.

5

výstavba tramvajové trati včetně zastávek a severní vozovky

Etapa

Činnost
příprava území, přeložky inženýrských sítí

Vliv na kvalitu ovzduší v bezprostředním okolí staveniště se v průběhu
stavebních prací, ale i během jednotlivých etap, výrazně mění. Z hlediska vlivů
na ovzduší se jako nejvýznamnější etapa výstavby uvažuje etapa výstavby tramvajové
trati, v průběhu které bude použito největší množství těžké strojní techniky.
Tabulka 14 uvádí předpokládanou strojní sestavu, která byla zohledněna
ve výpočtu. Plán organizace a postupu výstavby však bude dále upřesněn a kompletně
zpracován až po výběru dodavatele stavby; uvažovaná sestava tak představuje pouze
jednu z pravděpodobných variant nasazení strojní techniky.
Jsou uvedeny stroje, které budou mít na emisní situaci v lokalitě významnější
vliv. V modelových výpočtech je uvažováno s nasazením strojů na plný výkon
po 50 % předpokládané doby využití.
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Tab. 14. Strojní sestavy v průběhu přípravy území a přeložky inženýrských sítí
Použité stroje a zařízení

Počet

Využití (hod)
5
5
4
5
5
4
5
6
6
6
7
4
6
8

Multicar

1
3
2
4
2
2
4
1
1
3
8
2
3
1
–

15 voz/den

AVIA D90
Auto-mix Ligh line - AM9C (9m3)
Přeprava po silnici - TATRA TERRNo1 T815

–
–
–

5 voz/den
12 voz/den
35 voz/den

Pásový dozer - CAT D5N
Kolový nakladač - CAT 924H
Mini-rypadlo - CAT 303C CR
Rypadlo-nakladač - CAT 432E
Pásové rypadlo - LIEBHERR R924 Compact
Mobilní elektrocentrála - kontejner
Kolové rypadlo - LIEBHERR A314 Litronic
Fréza - CAT RM500
Finišer - CAT AP 600
Válec - CAT CS423E
Smykem řízený nakladač - CAT 246C
Mobilní kompresor - ATLAS-COPCO, sbíjecí kladivo
Auto-jeřáb - ČKD AD 30 na podvozku TATRA
strojní podbíječka - Plasser & Theurer 08-275 ZW

*) počet vozů za den (odjezdů/příjezdů)

Trasy staveništní dopravy jsou uvažovány ve variantách dle konkrétních zdrojů
stavebního a montážního materiálu nebo cílů odvozu materiálů demolic a vytěžené
zeminy. Vždy je však směřována na hlavní komunikace města, tj. na Evropskou či
Drnovskou a dále na Silniční okruh kolem Prahy či Městský okruh. Nejvyšší
předpokládaný denní pojezd staveništní dopravy lze očekávat v průběhu první etapy
stavebních prací (52 nákladních vozidel v každém směru za směnu). V modelových
výpočtech byla z uvažovaných tras vybrána Evropské ulice, podél které se nachází
obytná zástavba.

6.2.

Metodika stanovení produkce emisí

Stanovení produkce emisí z jednotlivých skupin zdrojů bylo provedeno na
základě následujících metodických a výpočetních postupů:


produkce emisí částic PM10 ze zvířeného prachu byly určeny dle dokumentu
US EPA „AP-42 – Compilation of Air Pollutant Emission Factors“



emise z těžkých nákladních automobilů byly vypočteny pomocí programu MEFA-06,
který obsahuje emisní faktory publikované MŽP ČR. Ve výpočtu byla zohledněna obměna
vozového parku dle matic implementovaných v MEFA-06, tj. předpokládá se, že
provozovatel bude obměňovat vozidla obdobně jako jiní účastníci provozu
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emise z volnoběhu při stání automobilů (nakládka suroviny, nakládka při expedici) – byla
použita data z emisních měření provedených VŠCHT Praha v rámci projektu [15]

 emisní limity pro mimosilniční dieselové motory podle emisních standardů pro
mimosilniční stroje platné od roku 2007 (Directive 2004/26/EC), které byly schváleny
Evropskou komisí [14]

6.3.

Výpočet emisí

Na podkladě výše uvedených vstupních dat byly vypočteny emise z prostoru
staveniště a ze staveništní dopravy na navazujících komunikacích v průběhu výstavby.
Následující tabulka uvádí produkci emisí v průběhu posuzované etapy výstavby.
Tab. 15. Emise z hodnocené etapy stavebních prací (kg.den-1)
Zdroj znečištění – staveniště

Částice
PM 10*

Benzen

Oxidy
dusíku
23,4

Stavební stroje
Staveništní komunikace a prašnost z nakládání se zeminou

1,7

0,09

19,1

0,00

0,0

Staveniště celkem

20,8

0,09

23,4

Staveništní doprava – veřejné komunikace (emise na 1 km)

0,35

0,004

0,10

*)

včetně sekundární prašnosti

Z tabulky je patrné, že nejvyšší objem emisí suspendovaných částic frakce PM 10
pochází z pojezdu nákladních vozidel po zpevněných nebo nezpevněné ploše
staveniště a z nakládání se zeminou, v případě benzenu a oxidů dusíku pak z provozu
stavebních strojů.
Emise benzenu budou v průběhu výstavby velmi nízké, protože obsah této látky
v naftě, a tedy i výfukových plynech dieselových motorů, je v porovnání
s benzinovými motory několikanásobně nižší.

6.4.

Imisní vyhodnocení stavebních prací

Vyhodnocení vlivů stavební činnosti na kvalitu ovzduší bylo provedeno na
základě emisní bilance pro etapu zemních prací. Modelové výpočty byly provedeny
v 49 referenčních bodech umístěných v okolí místa stavby, a to u nejbližší chráněné
zástavby a podél příjezdových a odjezdových tras v posuzované lokalitě (výkres 1).
Výčet vybraných bodů ukazuje tabulka 16.
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Tab. 16. Seznam výpočtových bodů
Body

Objekt
1 bytový dům

Umístění
Svatavina 514/1, Liboc, 16100 Praha

2 bytový dům

Vlastina 565/4, Liboc, 16200 Praha

3 bytový dům

Vlastina 564/6, Liboc, 16100 Praha

4 bytový dům

Vlastina 563/8, Liboc, 16100 Praha

5 bytový dům

Vlastina 533/15, Liboc, 16100 Praha

6 bytový dům

Vlastina 531/11, Liboc, 16100 Praha

7 bytový dům

Vlastina 530/9, Liboc, 16100 Praha

8 rodinný dům

Ke Džbánu 374/39, Liboc, 16100 Praha

9 rodinný dům

Nová Šárka 508/1, Liboc, 16100 Praha

10 bytový dům

Vlastina 557/5, Liboc, 16200 Praha

11 bytový dům

Vlastina 558/3, Liboc, 16200 Praha

12 bytový dům

Svatavina 515/3, Liboc, 16100 Praha

13 rodinný dům

Evropská 490/217, Liboc, 16100 Praha

14 rodinný dům

Evropská 490/2, Liboc, 16100 Praha

15 objekt k bydlení

Vlastina 502/10, Ruzyně, 16100 Praha 6

16 objekt k bydlení

Vlastina 709/12, Ruzyně, 16100 Praha

17 objekt k bydlení

Vlastina 708/14, Ruzyně, 16100 Praha

18 objekt k bydlení

Mladčina 484/1, Ruzyně, 16100 Praha

19 objekt k bydlení

Vlastina 784/18, Ruzyně, 16100 Praha

20 objekt k bydlení

Vlastina 482/20, Ruzyně, 16100 Praha

21 objekt k bydlení

Vlastina 706/24, Ruzyně, 16100 Praha

22 objekt k bydlení

Vlastina 705/26, Ruzyně, 16100 Praha

23 bytový dům

Vlastina 704/28, Ruzyně, 16100 Praha

24 objekt k bydlení

Vlastina 700/32, Ruzyně, 16100 Praha

25 objekt k bydlení

Vlastina 700/32, Ruzyně, 16100 Praha

26 bytový dům

Žukovského 852/1, Ruzyně, 16100 Praha

27 bytový dům

Žukovského 852/1, Ruzyně, 16100 Praha

28 bytový dům

Vlastina 850/36, Ruzyně, 16100 Praha

29 bytový dům

Vlastina 850/36, Ruzyně, 16100 Praha

30 bytový dům

Vlastina 848/38, Ruzyně, 16100 Praha

31 bytový dům

Vlastina 848/38, Ruzyně, 16100 Praha

32 bytový dům

Vlastina 846/40, Ruzyně, 16100 Praha

33 bytový dům

Vlastina 846/40, Ruzyně, 16100 Praha

34 bytový dům

Ciolkovského 845/16, Ruzyně, 16100 Praha

35 bytový dům

Ciolkovského 845/16, Ruzyně, 16100 Praha

36 bytový dům

U valu 844/1, Ruzyně, 16100 Praha 6

37 bytový dům

U valu 862/2, Ruzyně, 16100 Praha

38 bytový dům

U valu 863/4, Ruzyně, 16100 Praha 6

39 bytový dům

Šmolíkova 904/15, Ruzyně, 16100 Praha

40 bytový dům

Šmolíkova 899/58, Ruzyně, 16100 Praha

41 rodinný dům

Evropská 155/213, Liboc, 16100 Praha

42 rodinný dům

Evropská 134/209, Liboc, 16100 Praha

43 bytový dům

Dědinská 895/21, Ruzyně, 16100 Praha 6
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Body
Objekt
44 bytový dům

Umístění
Radčina 568/11, Liboc, 16100 Praha

45 bytový dům

Vlastina 559/1, Liboc, 16200 Praha

46 rodinný dům

Litovická 538/46, Liboc, 16200 Praha

47 objekt k bydlení

Pilotů 602/74, Ruzyně, 16100 Praha 6

48 objekt k bydlení

Pilotů 596/62, Ruzyně, 16100 Praha 6

49 bytový dům

Vlastina 756/25

Modelové výpočty reprezentují vliv stavebních prací na kvalitu ovzduší v době
průměrného suchého dne, přičemž je uvažováno poměrné zapojení stavebních strojů
v průběhu hodnocené etapy. Výsledky výpočtů jsou uvedeny v tabulce 17. Vypočtené
hodnoty představují imisní příspěvky k průměrným denním koncentracím
suspendovaných prachových částic frakce PM 10 a příspěvky k maximálním hodinovým
koncentracím NO2. Emisní příspěvky benzenu vyčíslené v předchozí kapitole jsou
tak nízké, že jejich imisní vyhodnocení je na hranici přesnosti výpočtového modelu. To
je dáno nízkými emisemi benzenu ze spalování nafty v motorech nákladních vozidel a
stavebních strojů. Imisní příspěvky k průměrným denním koncentracím benzenu lze
tak považovat za zanedbatelné a nejsou v textu dále hodnoceny.
Tab. 17. Imisní příspěvky ze stavební činnosti v průběhu hodnocené etapy (μg.m-3)
Bod

Etapa 01
IH d PM 10

IH k NO 2

1

3,0

87,9

2

3,2

92,4

3

3,6

91,9

4

6,3

84,4

5

3,4

112,7

6

3,8

109,3

7

5,4

103,2

8

3,3

111,8

9

3,3

84,8

10

3,3

110,1

11

3,6

105,6

12

2,7

74,8

13

3,4

94,7

14

3,8

97,4

15

5,1

85,1

16

3,8

81,9

17

3,1

86,2

18
19

5,6
3,0

80,4
75,8

20

3,1

84,1

21

3,1

85,2
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Bod

6.5.

Etapa 01

22

IH d PM 10
3,6

IH k NO 2
94,9

23

5,4

77,6

24

3,1

85,1

25

2,9

83,8

26

2,6

110,7

27

2,4

108,1

28

2,6

88,6

29

2,4

86,1

30

2,6

81,6

31

2,4

81,4

32

2,7

71,7

33

2,4

70,7

34

2,5

65,7

35

2,6

62,2

36

2,0

68,4

37

2,0

52,9

38

1,8

60,8

39

2,8

44,1

40

2,3

49,9

41

5,7

102,8

42
43

2,8
1,2

74,2
41,3

44

2,7

78,2

45

3,0

96,5

46

3,3

108,1

47

0,5

27,8

48

0,8

33,0

49

2,6

88,5

Oxid dusičitý – maximální hodinové koncentrace

Z výsledků modelových výpočtů je patrné, že příspěvky maximálních
hodinových koncentrací výhradně ze stavebních prací budou u nejbližší obytné
zástavby dosahovat nejvýše 112,7 µg.m-3.
Se vzdáleností od staveniště však příspěvky pomalu klesají. Imisní příspěvky
k maximálním hodinovým koncentracím pouze z vyvolané staveništní dopravy podél
odjezdových a příjezdových tras staveništní dopravy lze očekávat do 0,15 µg.m-3.
Hodnota imisního limitu pro maximální hodinové koncentrace NO2 je
stanovena na 200 µg.m-3. Z charakteru stavebních prací vyplývá, že jejich příspěvky
nelze přímo sčítat s modelovými hodnotami maximálních hodinových koncentrací
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NO2. To jsou hodnoty, které se vyskytují v daném místě za nejméně příznivých
emisních a rozptylových podmínek a jsou dosahovány jednou za několik let. Maxima
emisí ze stavební činnosti se v naprosté většině případů míjejí s maximy emisí
z ostatních zdrojů. Podél trasy lze zaznamenat převážně nízké koncentrace
maximálních hodinových koncentrací, vyšší jsou patrné pouze lokálně v blízkosti
křížení ulic Vlastiny a Ciolkového, kde se projevuje vliv blízkých spalovacích zdrojů
v lokalitě (provozovatel Správa vojenského bytového fondu Praha). V případě
teoretické souhry nejhorších emisních a rozptylových podmínek se souběžným
zapojením strojů v této lokalitě by bylo je možné očekávat překročení hranice imisního
limitu, nicméně tato pravděpodobnost je poměrně nízká. Přesto jsou v závěrečném
hodnocení doporučena opatření k redukci imisních příspěvků oxidu dusičitého.

6.6.

Suspendované částice PM10 – průměrné denní koncentrace

V oblasti obytné zástavby v okolí staveniště byly v průběhu hodnocené etapy
stavebních prací vypočteny průměrné příspěvky denních koncentrací částic PM 10
nejvýše do 6,3 µg.m-3. V ploše staveniště však budou příspěvky i vyšší. Příspěvky
výhradně ze staveništní dopravy budou podél odjezdových a příjezdových tras
staveništní dopravy dosahovat až 0,4 µg.m-3.
V ostatních etapách výstavby se již bude manipulovat s menšími objemy zeminy
i imisní příspěvky v blízkosti stavby již budou dosahovat výrazně nižších hodnot.
Imisní limit pro 24hodinové koncentrace PM 10 je stanoven na 50 μg.m-3 pro 36.
nejvyšší hodnotu. Tento limit byl v místě stavby (stejně jako na většině území Prahy)
v roce 2011 překročen. Navýšení průměrných denních koncentrací nepředstavuje
z hlediska překračování limitu významný nárůst, mohlo by však dojít ke zvýšení počtu
překročení řádově o jednotky případů. Pro snížení vlivů stavby na kvalitu ovzduší je
proto nutné realizovat řadu doprovodných ochranných opatření, která jsou uvedená
v kap. 7.7.
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6.7.

Opatření pro omezení vlivů stavebních prací na kvalitu ovzduší

Pro omezení vlivů na kvalitu ovzduší při stavební činnosti na obyvatele žijící
v okolí plánované stavby jsou navržena následující opatření:
 v případě dlouhotrvajícího sucha a vyššího větru omezit stavební práce, případně zamezit
šíření prachových částic do okolí záclonami po obvodu staveniště
 v průběhu celé výstavby provádět důsledný oplach aut před výjezdem na komunikace,
pravidelně čistit povrch příjezdových a odjezdových tras v blízkosti staveniště
 minimalizovat pojezd nákladních vozidel po nezpevněné ploše staveniště, případně nejvíce
pojížděné úseky na staveništi zpevnit
 při demoličních a bouracích pracích omezit prašnost kropením konstrukcí
 vypínat motory, pokud nebudou v činnosti, za nepříznivých rozptylových podmínek (mlha,
inverze) omezit souběh činnosti těžké strojní mechanizace
 zaplachtovat automobily, které budou odvážet surovinu s frakcí menší než 4 mm
 v době déletrvajícího sucha zajistit pravidelné skrápění stavenišť, přesypová místa na
staveništi (nakládka materiálu na vozidla) vybavit mobilním skrápěcím nebo mlžícím
zařízením, které bude spouštěno v době déletrvajícího sucha
 v době nepříznivých rozptylových podmínek redukovat nasazení stavebních strojů
s vysokým výkonem
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ZÁVĚR
Předkládaná studie hodnotí očekávanou situaci kvality ovzduší v oblasti
realizace plánované tramvajové trati v úseku Divoká Šárka – Dědinská. Navrhovaná
trasa se nachází na území Prahy 6 na katastru Liboc a Ruzyně, svými doprovodnými
sítěmi zasahuje také na území k. ú. Veleslavín a Vokovice. Tramvajová trať bude
navazovat na trasu vedenou v Evropské ulici, z které se stočí v západním směru do
ulice Vlastina a dále severozápadním směrem podél komunikace Drnovská, kde bude
zakončena smyčkou na úrovni ulice Dědinská. Na trase je navrženo 5 tramvajových
zastávek, celková délka úseku novostavby je 2,1 km.
Jak vyplývá z vyhodnocení pětiletých průměrů na základě podkladů
publikovaných ČHMÚ, je možné očekávat v zájmovém území splnění všech
sledovaných imisních limitů s výjimkou průměrných ročních koncentrací
benzo[a]pyrenu, jehož koncentrace překročily imisní limit ve všech 3 čtvercích, jimiž
prochází trasa navrhované tramvajové trati.
Navrhovaná trať byla posuzována ve dvou variantách, které se liší změnou
organizace dopravy v území a ve dvou časových horizontech:


Základní scénář – rok 2016 – dopravní podklady dle TSK hl. m. Prahy



Výhledový scénář k horizontu ÚP SÚ hl. m. Prahy – rok 2020 – dopravní podklady dle
Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Nejvyšší příspěvky dopravy ve výchozím stavu k roku 2016 byly ve výpočtové
oblasti vypočteny na úrovni:


průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého – cca 28 µg.m-3



maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého – cca 215 µg.m-3



průměrné roční koncentrace benzenu – cca 0,55 µg.m-3



průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM10 – cca 38 µg.m-3



maximální denní koncentrace částic PM10 – cca 385 µg.m-3



průměrné roční koncentrace částic PM2,5 – cca 17 µg.m-3



průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu – cca 0,35 ng.m-3

Vlivem uvedení záměru do provozu byly nejvyšší změny v imisní zátěži
vypočteny na úrovni (varianta 1 / varianta 2):


průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého: – 0,3 až + 0,01 µg.m-3 / – 0,22 až
+ 0,09 µg.m-3



maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého: – 2,31 až + 0,3 µg.m-3 / – 1,51 až
+ 0,7 µg.m-3
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průměrné roční koncentrace benzenu: – 0,05 až + 0,08 µg.m-3 / – 0,03 až + 0,02 µg.m-3



průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM10: – 1,81 až + 0,51 µg.m-3 / – 1,58
až + 0,78 µg.m-3



maximální denní koncentrace suspendovaných částic PM10: – 11,61 až + 2,22 µg.m-3 /
–10,43 až + 3,19 µg.m-3



průměrné roční koncentrace částic PM2,5: – 0,48 až + 0,13 µg.m-3 / – 0,41 až + 0,21 µg.m-3



průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu: – 0,018 až + 0,004 ng.m-3 / – 0,014 až
+ 0,008 ng.m-3

Nejvyšší příspěvky dopravy ve výchozím stavu k roku 2020 byly ve výpočtové
oblasti vypočteny na úrovni:


průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého – cca 27 µg.m-3



maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého – cca 215 µg.m-3



průměrné roční koncentrace benzenu – cca 0,65 µg.m-3



průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM10 – cca 38 µg.m-3



maximální denní koncentrace částic PM10 – cca 385 µg.m-3



průměrné roční koncentrace částic PM2,5 – cca 17 µg.m-3



průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu – cca 0,32 ng.m-3

Vlivem uvedení záměru do provozu byly nejvyšší změny v imisní zátěži
vypočteny na úrovni (varianta 1 / varianta 2):


průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého: – 0,18 až + 0,09 µg.m-3 / – 0,08 až
+ 0,09 µg.m-3



maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého: – 1,45 až + 0,89 µg.m-3 / – 1,2 až
+ 0,75 µg.m-3



průměrné roční koncentrace benzenu: – 0,04 až + 0,13 µg.m-3 / – 0,03 až + 0,09 µg.m-3



průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM10: – 1,79 až + 0,52 µg.m-3 / – 1,79
až + 0,54 µg.m-3



maximální denní koncentrace suspendovaných částic PM10: – 10,78 až + 2,19 µg.m-3 /
– 10,77 až + 2,19 µg.m-3



průměrné roční koncentrace částic PM2,5: – 0,46 až + 0,14 µg.m-3 / – 0,46 až + 0,14 µg.m-3



průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu: – 0,015 až + 0,008 ng.m-3 / – 0,014 až
+ 0,005 ng.m-3

V letech 2016 a 2020 nedojde vlivem realizace nového záměru ani v jedné ze
dvou posuzovaných variant k překročení limitních hodnot průměrných ročních
koncentrací sledovaných znečišťujících látek v žádném referenčním bodě. V obou
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variantách dojde oproti výchozí situaci ke zlepšení imisní situace v lokalitě. Pouze
u benzenu lze zaznamenat celkový mírný nárůst imisní zátěže (cca 0,1 % imisního
limitu v průměru pro celou plochu posuzovaného území). Z porovnání variant je
patrné, že změny ve výsledcích obou variant jsou velmi malé. Dopady pro okolní
obytnou zástavbu v oblasti budou tedy prakticky rovnocenné. Jako variantu s menšími
negativními vlivy lze označit variantu 1 pro oxidy dusíku a benzen a variantu 2 pro
prachové částice PM 10 a PM 2,5 a benzo[a]pyren.
Z hlediska hodnocení vlivu navrhovaného záměru na kvalitu ovzduší tak lze
konstatovat, že aktivní varianty přinesou do území snížení imisní zátěže oproti variantě
nulové (zachování stávajícího stavu). Ani jedna z aktivních variant však není
jednoznačně vhodnější než varianta druhá.
Ve studii byl také hodnocen vliv stavebních prací při realizaci tramvajové trati,
a to z hlediska imisních dopadů v průběhu nejméně příznivé etapy. Pro zmírnění
dopadů stavebních prací a zejména redukci emise prachových částic jsou ve studii
formulována opatření ke snížení prašnosti. Jedná se zejména o kropení nezpevněných
ploch za suchých dnů, oplach aut před výjezdem na komunikace, pravidelnou očistu
povrchu příjezdových a odjezdových tras staveništní dopravy apod., pro redukci
možných nejvyšší hodinových příspěvků k maximálním hodinovým koncentracím
oxidů dusíku je nutné redukovat případný souběh strojní činnosti v průběhu
nepříznivých rozptylových podmínek.
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