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1. Zadání rozptylové studie
Úkolem této studie je posouzení imisní zátěže dotčené lokality v obci Žďár nad Sázavou
(kraj Vysočina) po realizaci záměru „I/37 Žďár nad Sázavou - JZ a SZ obchvat“. Cílem záměru je
návrh trasy přeložky silnice I/37, a to od ulice Brněnská v jihozápadní části až po severní okraj obce
Žďár nad Sázavou (ul. Santiniho).
Rozptylová studie je vypočtena pro výhledový stav, tj. situaci po realizaci záměru, a to pro
výpočtový rok 2035. Výpočet rozptylové studie je proveden pro liniové zdroje emisí, tj. pro
automobilovou dopravu, související s provozem na předmětné komunikaci.
Vzhledem k různým variantám řešení přednádražního prostoru (Technická studie
VIAPONT s.r.o., 10/2010) byla pro modelování vybrána varianta č. 2 s vybudováním
mimoúrovňové křižovatky typu delta v místě křížení přeložky silnice I/37 a stávající silnice II/353
(ulice Jihlavská), která je emisně nejméně příznivá. Tato varianta zohledňovala Územní plán města.
Původně byla též navržena varianta s jedním či dvěma tunely. V případě realizace tunelu (či
dvou) by k emisím znečišťujících látek z provozu vozidel došlo pouze v jeho ústí a tím by byla více
imisně zatížena lokalita bezprostředně blízká vjezdu a výjezdu z tunelu. Varianta s tunelem není do
studie zahrnuta, není s ní v budoucnu uvažováno, jelikož by se jednalo o razantní zásah do
přednádražního prostoru s mimořádnými ekonomickými nároky na výstavbu i dlouhodobý provoz.
Vzhledem ke stanoveným imisním limitům a stávající imisní situaci byl výpočet proveden
pro následující znečišťující látky:







NO2 (hodinové a roční koncentrace),
CO (8hodinové koncentrace),
částice frakce PM10 (denní a roční koncentrace),
částice frakce PM2,5 (roční koncentrace),
benzen (roční koncentrace),
benzo[a]pyren (roční koncentrace).

Emise ostatních látek jsou buď nevýznamné, nebo pro ně není stanoven imisní limit pro
ochranu zdraví lidí.

2. Metodika výpočtu
2.1. Metoda, typ modelu
Pro výpočet doplňkové imisní zátěže je použit matematický model dle metodiky SYMOS´97,
která byla vydána v červnu 1998 Českým hydrometeorologickým ústavem Praha pod názvem
"Systém modelování stacionárních zdrojů". Tato metodika byla roku 2013 aktualizována, aby
splňovala podmínky dané platnou legislativou.
Metodika výpočtu znečištění ovzduší umožňuje:




Výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, liniových a
plošných zdrojů,
výpočet znečištění od většího počtu zdrojů,
stanovit charakteristiky znečištění v husté geometrické síti referenčních bodů a
připravit tímto způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků
výpočtů,
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brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability
mezní vrstvy ovzduší podle Klasifikace Bubníka a Koldovského,
 odhad koncentrace znečišťujících látek při bezvětří a pod inverzní vrstvou ve složitém
terénu.
Pro každý referenční bod umožňuje metodika výpočet těchto základních charakteristik
znečištění ovzduší:


Maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek,
které se mohou vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší,
 maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez
ohledu na třídu stability a rychlost větru,
 roční průměrné koncentrace,
 denní průměrné koncentrace,
 klouzavý osmihodinový průměr,
 doba trvání koncentrací převyšujících určité předem zadané hodnoty.
Metodika se používá při posuzování vlivu stávajících nebo nově budovaných zdrojů
znečištění ovzduší na okolí.

2.2. Třídy stabilitního zvrstvení
Stabilitní klasifikace podle Bubníka a Koldovského používaná v našich zeměpisných šířkách
zahrnuje tři třídy stabilní, jednu třídu normální a jednu třídu labilní.
V I. třídě stability - superstabilní - je rozptyl znečišťujících látek v ovzduší velmi malý nebo
téměř žádný, znečišťující látky se i ve viditelné formě šíří na velké vzdálenosti. Koncentrace při
zemi jsou nízké a ve vlečce velmi vysoké. Proto ve značně vyvýšených polohách jsou v této třídě
počítány absolutní maxima koncentrací. Pro prach toto tvrzení platí i v rovině v důsledku pádové
rychlosti částic.
V II. a III. třídě stability se rozptylové podmínky postupně vylepšují, ale jsou stále
nepříznivé.
Ve IV. třídě stability - normální - jsou rozptylové podmínky dobré. Tato třída stability se
v atmosféře vyskytuje nejčastěji a to zejména v rovině nebo v málo zvlněné krajině.
V V. třídě stability - konvektivní - jsou sice nejlepší rozptylové podmínky, ale v důsledku
intenzivních vertikálních konvektivních pohybů se mohou vyskytovat v malých vzdálenostech od
zdroje nárazově vysoké koncentrace.

2.3. Způsob výpočtu
Emisní faktory vozidel byly stanoveny programem MEFA 2013, výpočtovým rokem je rok
2035. Resuspenze prachu z povrchu zpevněných komunikací byla vypočtena v programu MEFA 13
v souladu s postupem uvedeným v příloze č. 3 k Metodickému pokynu pro vypracování
rozptylových studií.
Do výpočtu nebyly zahrnuty vlivy jiných zdrojů, než doprava související se záměrem, proto
dále uvedené hodnoty lze hodnotit pouze jako doplňkovou imisní zátěž lokality.
Pro výpočet byl použit program SYMOS’97, verze 2013 (v. 7.0. 6295.24465).
Hodnoty vypočtených koncentrací byly porovnány s platnými imisními limity a
s průměrným imisním pozadím, známým v době zpracování studie.
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3. Vstupní údaje
3.1. Charakteristika záměru
3.1.1. Účel stavby
Účelem stavby přeložky je převedení stávající silnice I/37 do nové trasy. Stávající průtah
silnice I/37 středem města bude přeložen do nové stopy jihovýchodně od centra města. Po
zprovoznění obchvatu dojde k převedení významné části z celkového objemu tranzitní dopravy ve
městě na novou komunikaci. Trasa nové komunikace je dána územním plánem Žďáru nad Sázavou
a dříve zpracovanou vyhledávací studií „Silnice I/37 Ždírec nad Doubravou – Velká Bíteš“.
3.1.2. Rozsah stavby
Začátek přeložky je přibližně 500 před křižovatkou silnic I/37 a III/35016 a ulicí Santiniho a
dále pokračuje západním směrem. Trasa prochází mezi Novým a Bránským rybníkem a za nimi se
stáčí jižním směrem k silnici I/19 do prostoru stávající zahrádkářské kolonie, která je východně od
železniční tratě č. 250. Od křižovatky se silnici I/19 je trasa vedena souběžně s železniční tratí ve
východní poloze do přednádražního prostoru, vykříží silnici II/353 (ul. Jihlavská) a napojí ve
stávající okružní křižovatce na ulici Brněnská.
Trasa obchvatu je rozdělena na dva samostatné úseky. Rozhraním mezi úseky je
mimoúrovňová křižovatka se silnicí I/19 včetně této křižovatky.
1. úsek - začátek přeložky – křižovatka I/37 x I/19 (mimo)
2. úsek – křižovatka I/37 x I/19 (včetně) – okružní křižovatka na ul. Brněnská
Silnice je navržena v kategorii S 9,5/70, která je dostatečně kapacitní pro předpokládanou
intenzitu dopravy na této komunikaci.

3.2. Umístění záměru
Zájmovým územím je jižní a jihovýchodní část Žďáru nad Sázavou a je dáno trasou
obchvatu dle územního plánu Žďáru nad Sázavou. Jedná se o koridor mezi železniční tratí č. 250 a
zastavěným územím města. Začátek je vymezen silnicí I/19 (ul. Brodská) a konec stávající silnicí
I/37 (okružní křižovatka na ul. Brněnská). Trasa je navržena v souběhu s železniční tratí a prochází
přednádražím prostorem.
Jedná se o mírně zvlněný terén v nadmořské výšce v rozmezí 555 – 606 m. Území je
rozděleno údolím řeky Sázavy. Podle způsobu využití se jedná o urbanizovanou krajinu. Stavba
prochází v blízkosti hustě zalidněného území města Žďáru nad Sázavou.
Umístění záměru je znázorněno na následujících mapách.
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Obrázek 1: Umístění záměru – trasa obchvatu
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3.3. Údaje o zdrojích
Zdrojem znečišťování ovzduší je v tomto případě automobilová doprava, přičemž emise
znečišťujících látek z dopravy jsou tvořeny zejména emisemi ze spalování paliva a resuspenzí
prachu z povrchu vozovek, dále pak vlivem otěru z pneumatik a brzd.
3.3.1. Intenzita dopravy – rok 2035
Jako vstupní údaje jsou použity intenzity dopravy z projektové dokumentace pro část 1 a
část 2 obchvatu Žďáru nad Sázavou, které jsou uvedeny pro rok 2020. Tyto údaje byly následně
přepočteny pro výhledový výpočtový rok 2035, stejně jako intenzita dopravy na ostatních okolních
komunikacích, které budou na obchvat napojeny. Pro přepočet byly použity koeficienty vývoje
intenzit dopravy, uvedené v dokumentu TP225 Prognóza intenzit automobilové dopravy (6/2018).
Pro výpočet byly použity koeficienty pro kraj Vysočina.
Odhad intenzity dopravy v roce 2035 na komunikacích zahrnutých do výpočtu je uveden
v následující tabulce, na mapě jsou pak zobrazeny úseky komunikací zahrnuté do studie.
Tabulka 1: Intenzita dopravy – rok 2035 (předpoklad)
Úsek

Osobní vozidla

Nákladní vozidla

Celkem

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

6 891
8 146
7 947
7 947
7 947
7 715
7 715
7 715
7 715
7 715
10 042
4 751
1 536
519
4 253
2 186
2 581
6 621
7 388
6 747
9 888
4 137
7 901
4 483
6 641
4 046
10 378
4 894
5 743
10 918

228
371
328
328
328
1101
1101
1101
1101
1101
2014
149
142
49
96
108
148
823
1502
405
1448
507
1297
1150
1243
613
1277
883
427
802

7 119
8 517
8 275
8 275
8 275
8 816
8 816
8 816
8 816
8 816
12 056
4 900
1 677
567
4 349
2 294
2 729
7 445
8 890
7 152
11 336
4 644
9 199
5 633
7 884
4 659
11 655
5 777
6 171
11 720
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Obrázek 2: Úseky dopravy
22

1

2
21
3

4

5

25
23

24

27

26
6
35

39
38

37

29

7

31
10
33

8
34
9

11

36

33
30

E/5040/2018/03

28

Strana 8

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o.
Janáčkova 1020/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

3.3.2. Emisní parametry zdrojů – doprava
Vliv stávající dopravy v části území je součástí stávajícího imisního pozadí. Do výpočtu je
zahrnuta vyvolaná doprava, související s uvedeným záměrem. Emise vozidel na dílčích úsecích byly
stanoveny programem MEFA verze 13, který slouží k výpočtu emisních faktorů motorových
vozidel. Výpočtovým rokem je rok 2035, emisní kategorie vozidel je dána parametry programu
MEFA. Výpočtová rychlost na přeložce je 70 km/h, v obci 50 km/h.
Tabulka 2: Emise z úseků komunikací – rok 2035
Úsek

NOx
[g/s/km]

CO
[g/s/km]

PM10
[g/s/km]

NO2
[g/s/km]

Benzen
[g/s/km]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

0,01930501
0,02453826
0,02161037
0,01942614
0,02161037
0,02780687
0,02965580
0,02965580
0,02965580
0,02965580
0,05661086
0,01406475
0,00661004
0,00225122
0,01176147
0,00734866
0,00912445
0,03319854
0,04993029
0,02423699
0,05439521
0,02057468
0,04657187
0,03557085
0,06108982
0,02271697
0,05173696
0,03060559
0,02245266
0,04246629

0,03104563
0,03915080
0,03325783
0,02866519
0,03325783
0,04633020
0,04795402
0,04795402
0,04795402
0,04795402
0,08588522
0,03660834
0,01633840
0,00555901
0,03096078
0,01875876
0,02312643
0,08070134
0,11817906
0,06129499
0,13103348
0,05005587
0,11148551
0,08322161
0,15677764
0,05461936
0,12583908
0,07289343
0,05615234
0,10627287

0,00213481
0,00275999
0,00252026
0,00240818
0,00252026
0,00403738
0,00410684
0,00410684
0,00410684
0,00410684
0,00703099
0,00196485
0,00098228
0,00033491
0,00161947
0,00105165
0,00131701
0,00502565
0,00777555
0,00350751
0,00831555
0,00311181
0,00716727
0,00560529
0,00864366
0,00347987
0,00782705
0,00473534
0,00329208
0,00622193

0,00198640
0,00256002
0,00221760
0,00196305
0,00221760
0,00299005
0,00320707
0,00320707
0,00320707
0,00320707
0,00640777
0,00153724
0,00079021
0,00026955
0,00125832
0,00083202
0,00104600
0,00407495
0,00637851
0,00278901
0,00677010
0,00252219
0,00585131
0,00461999
0,00924922
0,00283551
0,00634471
0,00387434
0,00263296
0,00497458

0,00037648
0,00045045
0,00039869
0,00030070
0,00039869
0,00033030
0,00037979
0,00037979
0,00037979
0,00037979
0,00063821
0,00026559
0,00009327
0,00003157
0,00023475
0,00012534
0,00014961
0,00041900
0,00051383
0,00039249
0,00064304
0,00026119
0,00052498
0,00033072
0,00068161
0,00026477
0,00065564
0,00033148
0,00034065
0,00064678

BaP
[g/s/km]
0,60443581
0,75067629
0,63752505
0,49339461
0,63752505
0,64560119
0,74005295
0,74005295
0,74005295
0,74005295
1,48036958
0,44460077
0,17550131
0,05956101
0,38520743
0,21806791
0,26438065
0,82904686
1,12354317
0,69705365
1,31227882
0,51540070
1,09643471
0,76296463
1,02811243
0,54403310
1,29482326
0,70620547
0,62141236
1,17794671

PM2,5
[g/s/km]
0,00144398
0,00188211
0,00169814
0,00160275
0,00169814
0,00280344
0,00286217
0,00286217
0,00286217
0,00286217
0,00500882
0,00129115
0,00067969
0,00023194
0,00105047
0,00070562
0,00089004
0,00352788
0,00557466
0,00237554
0,00588082
0,00218290
0,00509409
0,00405307
0,00633148
0,00246474
0,00549173
0,00337892
0,00225365
0,00425677

Resuspenze prachu (PM10 a PM2,5) a BaP vznikající při provozu na komunikacích
Emise (resp. emisní faktory) jsou stanoveny dle přílohy č. 3 k Metodickému pokynu odboru
ochrany ovzduší MŽP pro vypracování rozptylových studií. Předpokládaná průměrná hmotnost
vozidel je dána interním nastavením programu MEFA 13. Resuspenze prachu z dopravy na silnicích
je vypočtena pro intenzitu dopravy na těchto komunikacích.
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Tabulka 3: Resuspenze prachu z povrchu komunikací – 2035
Úsek

PM10
[g/s/km]

BaP (v PM10)
[g/s/km]

PM2,5
[g/s/km]

1

0,01335568

0,16003116

0,00323121

2

0,01217385

0,14587018

0,00294529

3

0,01227026

0,14702541

0,00296861

4

0,01227026

0,14702541

0,00296861

5

0,01227026

0,14702541

0,00296861

6

0,01819947

0,21807080

0,00440310

7

0,01819947

0,21807080

0,00440310

8

0,01819947

0,21807080

0,00440310

9
10

0,01819947

0,21807080

0,00440310

0,01819947

0,21807080

0,00440310

11

0,01749949

0,20968343

0,00423375

21

0,01614009

0,19339470

0,00390486

22

0,02466804

0,29557880

0,00596807

23

0,01505258

0,18036394

0,00364175

24

0,01573788

0,18857530

0,00380755

25

0,02053232

0,24602355

0,00496750

26

0,02151904

0,25784674

0,00520622

27

0,02054617

0,24618950

0,00497085

28

0,02151848

0,25783995

0,00520608

29

0,01578127

0,18909521

0,00381805

30

0,01464971

0,17553659

0,00354428

31

0,02636170

0,31587265

0,00637783

32

0,01823259

0,21846759

0,00441111

33

0,03551690

0,42557263

0,00859280

34

0,02387207

0,28604132

0,00577550

35

0,02917047

0,34952815

0,00705737

36

0,01357562

0,16266660

0,00328442

37

0,02912541

0,34898817

0,00704647

38

0,01879282

0,22518037

0,00454665

39

0,01092538

0,13091074

0,00264324
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3.4. Meteorologické údaje
Lokalita, jejíž zátěž je posuzovaná v této studii, se nachází na jihovýchodním okraji města
Žďár nad Sázavou v kraji Vysočina. Terén je v místě záměru zvlněný. Nadmořská výška posuzované
oblasti se pohybuje od 552 m do 650 m.
3.4.1. Větrná růžice
Pro výpočet ročního rozložení imisí byla použita aktuální větrná růžice pro lokalitu Žďár nad
Sázavou.
Parametry větrné růžice:








Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou, N 49° 33.07056', E 15° 56.98628'
platná ve výšce 10 m nad zemí, četnosti uvedeny v %
Stabilitní členění podle Bubník-Koldovský (metodika SYMOS'97)
Období výpočtu: 2007 - 2016
Vytvořeno: 15.03.2018, model CALMET Version: 6.211 Level: 060414
Zpracovatel: Oddělení modelování a expertíz, Úsek ochrany čistoty ovzduší
Objednavatel: TESO Ostrava spol.s r.o.

Obrázek 3: Rychlostní a stabilitní větrná růžice

Tabulka 4: Hodnoty větrné růžice - Celková růžice

3.5. Popis referenčních bodů
Pro výpočet matematického modelu rozptylu škodlivin v lokalitě byla zvolena síť
referenčních bodů o rozměrech 3,2 x 5,1 km s krokem 50 m (resp. 100 m v ose Y), ve které byl
proveden výpočet doplňkové imisní zátěže. Ze sítě referenčních bodů byly následně vyloučeny
body ležící na posuzovaných komunikacích. Podél komunikací pak byly umístěny další referenční
body pro zpřesnění výpočtu izolinií, a to ve vzdálenosti 20 m od komunikace. Pro hodnocení vlivu
na obyvatelstvo bylo zvoleno 10 referenčních bodů reprezentující lokality pravděpodobně nejvíce
ovlivněné záměrem (viz kap. 4.3.).
E/5040/2018/03
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Obrázek 4: Síť referenčních bodů

Tabulka 5: Vymezení oblastí s referenčními body – souřadnicový systém JTSK
Rozsah souřadnic - směr Z-V
-643 700 ÷ -640 500

Rozsah souřadnic - směr J-S
-1 116 600 ÷ -1 111 500

Výškopis terénu dotčené lokality byl stanoven z digitálního výškopisu České republiky.
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3.6. Znečišťující látky a příslušné imisní limity
3.6.1. Relevantní znečišťující látky
Vzhledem k použitým zdrojům a stávající imisní situaci byl výpočet proveden pro následující
znečišťující látky:
-

NO2 (hodinové a roční koncentrace)
CO (8hodinové koncentrace)
částice frakce PM10 (denní a roční koncentrace)
částice frakce PM2,5 (roční koncentrace)
benzen (roční koncentrace)
benzo[a]pyren (roční koncentrace)

Emise ostatních látek (SO2, těžké kovy atd.) jsou v tomto případě tak nízké, že vzhledem
k imisním limitům těchto látek je výpočet bezúčelný.
3.6.2. Imisní limity
V současné době jsou platné imisní limity, stanovené zákonem č. 201/2012 Sb. V následující
tabulce jsou uvedeny imisní limity znečišťujících látek, které jsou předmětem výpočtu rozptylové
studie:
Tabulka 6: Imisní limity – ochrana zdraví lidí
Znečišťující
látka

Doba průměrování

Imisní limit

Maximální počet překročení

Oxid dusičitý

1 hodina

200 g/m3

18

Oxid dusičitý

1 kalendářní rok

40 g/m3

-

Oxid uhelnatý

Maximální denní osmihodinový
průměr

10 mg/m3

-

Částice PM10

24 hodin

50 g/m3

35

Částice PM10

1 kalendářní rok

40 g/m3

-

Částice PM2,5

1 kalendářní rok

20 g/m3

-

Benzen

1 kalendářní rok

5 g/m3

-

Benzo[a]pyren

1 kalendářní rok

1 ng/m3

-

3.7. Hodnocení úrovní znečištění v předmětné lokalitě
Vzhledem k charakteru záměru a posuzované lokalitě v okolí silniční sítě je imisní situace v
převážné míře ovlivněna provozem (dopravou) na posuzovaných komunikacích. Dalším zdrojem
znečištění ovzduší v lokalitě může být činnost v průmyslových zónách v okolí – např. ŽĎAS a.s.,
výrobní společnosti v okolí ulic Brněnská a Jamská.
Pro vyhodnocení imisního pozadí byla použita data zveřejněná Českým
hydrometeorologickým ústavem na webovém portálu www.chmi.cz. Jedná se o průměr imisního
pozadí vybraných znečišťujících látek za období 2016-2020, který je stanoven na základě
modelování z dostupných dat o emisích zdrojů.
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Imisní pozadí lokality – pětiletý průměr 2016-2020
Obrázek 5:
36. nejvyšší 24h. koncentrace PM10 [g/m3]

Obrázek 6:
Průměrná roční koncentrace NO2 [g/m3]

Obrázek 7:
Průměrná roční koncentrace PM10 [g/m3]

Obrázek 8:
Průměrná roční koncentrace PM2,5 [g/m3]
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Obrázek 9:
Průměrná roční koncentrace benzenu [g/m3]

Obrázek 10:
Průměrná roční koncentrace B(a)P [ng/m3]

Dle ročenky ČHMÚ „ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2020“ byl
v tomto roce na ploše kraje Vysočina překročen imisní limit pro benzo[a]pyren na 0,04 % území.
(zdroj: https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/20groc/gr20cz/Obsah_CZ.html)

Pro znázornění aktuální imisní situace jsou níže uvedeny koncentrace PM 10 a PM2,5,
naměřené v roce 2020 měřicím programem v lokalitě Žďár nad Sázavou. Imise jiných znečišťujících
látek nejsou v dotčené lokalitě sledovány.
Tabulka 7: Měřicí program v místě záměru
Název
měřicího
programu
JZNZA

Identifikace
ISKO
Lokalita
1196
Žďár nad
Sázavou

E/5040/2018/03

Klasifikace

Reprezentativnost

Cíl

B/U/RC
 pozaďová
 městská
 obytná;
obchodní

okrskové měřítko
(0.5 až 4 km)

stanovení celkové hladiny
pozadí koncentrací
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Tabulka 8: Imisní koncentrace znečišťujících látek v r. 2020 [µg/m3]
Název
měřicího
programu

Max. denní koncentrace PM10

Průměrná roční
koncentrace PM10

Průměrná roční
koncentrace PM2,5

JZNZA

57,0 1) (36 MV: 31,6) 2)
VoL: 1 3)

17,9

11,5

Pozn.:

1)

Hodnoty pro průměrné denní koncentrace jsou uvedeny jako maximální z celého roku.
36 MV: 36. nejvyšší naměřená hodnota – určuje, zda je překročen přípustný počet překročení hodnoty
limitu. V případě vyšší hodnoty, než je limitní hodnota, jsou imisní limity překračovány.
3)
VoL: Počet překročení limitní hodnoty.
2)

Imise CO jsou měřeny nejblíže v Jihlavě (měřicí program JJIHA, cílem programu je využití při
operativním řízení a regulaci (SVRS), stanovení repr. konc. pro osídlené části území), typově se
jedná o obdobu lokalitu. V roce 2020 zde byla naměřena průměrná roční koncentrace CO
318 µg/m3, maximální 8hodinová koncentrace pak 902,6 µg/m3.
(zdroj: https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/tab_roc/2020_enh/pollution_hdqy/CZJJI_CO_CZ.html)

Tabulka 9: Průměrné imisní pozadí posuzované lokality v období 2016-2020
PM10

PM2,5

CO

NO2

benzen

BaP

~ 18 µg/m3

~ 13 µg/m3

~ 300 µg/m3

~9 µg/m3

~0,8 µg/m3

~0,6 ng/m3
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4. Výsledky rozptylové studie
4.1. Vypočtené hodnoty doplňkové imisní zátěže referenčních bodů
Výsledkem výpočtu matematického modelu je soubor hodnot doplňkové imisní zátěže
referenčních bodů v posuzované lokalitě. Tabulky obsahují:






Název a souřadnice referenčního bodu,
hodnotu maximální hodinové koncentrace (NO2),
hodnotu maximální 8hodinové koncentrace (CO),
maximální hodnotu průměrné denní koncentrace (PM10),
hodnotu průměrné roční koncentrace (NO2, PM10, PM2,5, benzen, benzo[a]pyren).

Tabulky se všemi vypočtenými hodnotami nejsou pro rozsáhlost uvedeny v této studii a
jsou k dispozici u zpracovatele studie.

4.2. Nejvyšší vypočtené hodnoty
V následujících tabulkách je provedeno srovnání maximálních vypočtených hodnot
imisních příspěvků v celé síti referenčních bodů s platným imisním limitem, pokud je stanoven, a
stávajícím imisním pozadím (průměr z let 2016-2020).
Uvedená maxima byla vypočtena přímo u komunikace I/37, ve východní části u okružní
křižovatky, kde je nejvyšší intenzita dopravy. Uvedená maxima tedy nemají vypovídací hodnotu
pro hodnocení změny imisních koncentrací u obydlených lokalit v posuzované lokalitě, jsou též
ovlivněna umístěním referenčních bodů. Hodnoty imisí v místech s obytnou či jinou zástavbou jsou
uvedeny v následující kapitole.
Tabulka 10: Maximální vypočtené hodnoty imisních příspěvků
Zn.
látka
PM10
PM2,5

NO2
CO
Benzen
B[a]P

Max. vypočtená
koncentrace
[µg/m3]
2,81

Imisní
limit
[µg/m3]
40

%
imisního
limitu
7

24 hodin

15,8

50

1 kalendářní rok

1,02

1 kalendářní rok
1 hodina
Maximální denní
8hodinový průměr
1 kalendářní rok

Doba průměrování
1 kalendářní rok

1 kalendářní rok

18

%
imisního
pozadí
15,6

31,6

---

---

25

4,1

13

7,8

0,68

40

1,7

9

7,6

15,5

200

7,8

---

---

158

10 000

1,6

---

---

5

1,3

0,8

0,064
0,145 ng/m

3

1 ng/m

3

14,5

Imisní pozadí
[µg/m3]

0,6 ng/m

8,0
3

24,2

4.3. Vypočtené hodnoty ve vybraných referenčních bodech
V následujících tabulkách jsou uvedeny hodnoty koncentrací, vypočtené ve vybraných
referenčních bodech (profilech), a to u nejbližších obydlených objektů u posuzované stavby.
Umístění referenčních bodů je znázorněno na mapách:
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Obrázek 11: Vybrané referenční body
1

2

3

4

5

6
7
8
9
Trasa přeložky

E/5040/2018/03
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Obrázek 12: Umístění vybraných referenčních bodů

2

1

Santiniho 15/29, rodinný dům

Dvorská 481, rodinný dům

4
3

U Křížku 2419/7, rodinný dům

Okružní 2034/43, bytový dům

6
5

Okružní 811/55, bytový dům

E/5040/2018/03
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7
8

Chelčického 2138/2, bytový dům

Chelčického 2148/22, bytový dům

10

9

Jihlavská 838/8, rodinný dům

Haškova 2151/38, bytový dům

Tabulka 11: Vypočtené hodnoty krátkodobých koncentrací ve vybraných profilech

Číslo profilu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Min
Max
E/5040/2018/03

NO2

CO

PM10

Maximální
hodinové
koncentrace
[µg/m3]

Maximální
8hodinové
koncentrace
[µg/m3]

Maximální
denní
koncentrace
[µg/m3]

Počet
překročení
koncentrace
5 µg/m3
[dny/rok]

2,68
2,45
2,65
5,34
4,30
12,2
8,03
5,53
5,99
7,05
2,45
12,2

19
14
17
45
26
95
76
60
61
60
14
95

3,9
2,9
2,5
5,6
4,9
13,5
10,1
7,0
7,2
7,8
2,5
13,5

7
10
22
13
19
13
6
22

Počet
překročení
koncentrace
10 µg/m3
[dny/rok]
3
2
2
3
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Tabulka 12: Vypočtené hodnoty ročních koncentrací ve vybraných profilech
Průměrné roční koncentrace
[µg/m3]

Číslo profilu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Min
Max

NO2

PM10

PM2,5

benzen

BaP

0,097
0,077
0,058
0,244
0,204
0,279
0,370
0,301
0,325
0,297
0,058
0,37

0,65
0,39
0,23
1,56
1,17
1,37
1,81
1,27
1,42
1,19
0,23
1,81

0,196
0,122
0,074
0,489
0,375
0,453
0,610
0,442
0,490
0,417
0,074
0,61

0,0126
0,0094
0,0047
0,0232
0,0182
0,0254
0,0320
0,0256
0,0284
0,0239
0,0047
0,032

0,027
0,019
0,010
0,058
0,045
0,060
0,078
0,061
0,067
0,059
0,01
0,078

4.4. Vyhodnocení vypočtených hodnot
Realizací záměru dojde k významné změně imisní zátěže lokality, jelikož dojde ke změně
vedení trasy I/37. Lze též předpokládat snížení intenzity dopravy a tím i navýšení plynulosti
dopravního proudu v intravilánu Žďáru nad Sázavou (na trase stávající silnice I/37).
Hodnoty maximálních hodinových a průměrných denních koncentrací vyjadřují maximální
možnou imisní zátěž příslušného referenčního bodu, vypočtené hodnoty denních koncentrací mají
význam maximálních průměrných denních koncentrací, pokud by podmínky, za kterých mohou
nastat, trvaly celý den. Proto lze hodnotit vypočtené hodnoty denních koncentrací jako velmi
nadsazené a prakticky nedosažitelné. Pravděpodobnou imisní zátěž lokality z daného zdroje
znečištění popisují spíše průměrné roční koncentrace znečišťujících látek.
4.4.1. Imise PM10 a PM2,5
Maximální příspěvek denních koncentrací PM10 byl vypočten 15,8 g/m3 , tj. 31,6 % limitu.
Tyto vyšší imisní příspěvky jsou dané započtením sekundární prašnosti z povrchu vozovek, k těmto
vyšším koncentracím však může dojít zcela výjimečně.
Ve vybraných profilech u zástavby nejblíže komunikacím jsou vypočteny příspěvky denních
koncentrací PM10 od 2,5 do 13,5 g/m3, přičemž maximum je vypočteno na ulici Smíchov. Zde byla
také vypočtena nejvyšší četnost překročení příspěvku 10 g/m3. Vzhledem k umístění objektu v
blízkosti přeložky je to však očekávaná situace a lze jí předejít pouze pravidelným čištěním
komunikace. Každopádně vypočtené hodnoty denních imisních příspěvků jsou významně pod
imisním limitem (50 g/m3), k maximálním imisním příspěvkům PM10 může dojít pouze za velmi
nepříznivých rozptylových podmínek (inverze s velmi nízkou rychlostí větru).
V současné době je 36. nejvyšší hodnota denní koncentrace PM 10 v místě stavby uváděna
ve výši cca 31 g/m3(viz mapa v kap. 3.7 této studie). Lze předpokládat, že k překročení denního
limitu pro PM10 vlivem dopravy na silnici I/37 nedojde.
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Nejvyšší vypočtený příspěvek průměrných ročních koncentrací PM 10 činí 2,81 g/m3 (40 %
limitu). Ve vybraných profilech jsou vypočteny hodnoty příspěvků od 0,23 do 1,81 g/m3. Tyto
relativně vysoké příspěvky jsou opět způsobeny sekundární prašností, tj. vířením prachu
z komunikace. Při imisním pozadí cca 18 g/m3 nedojde k překročení limitu.
Nejvyšší vypočtený příspěvek průměrných ročních koncentrací PM2,5 činí 1,02 g/m3, tj. cca
5,1 % imisního limitu. Ve vybraných profilech jsou vypočteny hodnoty do 0,61 g/m3, tj. do cca
3,1 % limitu 20 g/m3. Vzhledem ke stávajícímu imisnímu pozadí cca 13 g/m3 nebude imisní limit
překročen.
Resuspenze prachu z povrchu komunikací (sekundární prašnost) byla hodnocena i přes
vysokou nejistotu výpočtu. Přes jisté přiblížení skutečnému stavu je výpočet emisních faktorů silně
ovlivněn složením dopravního proudu, tonáží vozidel, povrchem komunikací a způsobem údržby
vozovek v letním a zimním období.
4.4.2. Imise NO2
Maximální příspěvek hodinových koncentrací NO2 v celé lokalitě byl vypočten 15,5 g/m3,
což činí 7,8 % imisního limitu 200 g/m3. V obydlených lokalitách v okolí komunikace je vypočten
imisní příspěvek v řádu jednotek g/m3, výjimkou je ulice Smíchov, u domu přiléhajícímu ke
komunikaci I/37, kde je vypočteno maximum 12,2 g/m3.
Maximální příspěvky průměrných ročních koncentrací NO2 byly vypočteny max.
0,68 g/m3. V porovnávaných profilech byl vypočten příspěvek ročních imisí nejvýše 0,379 g/m3,
tj. méně než 1 % imisního limitu (40 g/m3).
Pokud tedy uvažujeme se současným imisním pozadím NO2 přibližně 9 g/m3, nedojde
k překročení imisních limitů pro hodinové koncentrace NO2 (limit 200 g/m3) ani pro roční
koncentrace (40 g/m3).
4.4.3. Imise CO
U CO je maximální vypočtená hodnota příspěvku 158 g/m3, tj. 1,6 % imisního limitu
10 000 g/m3. Výhledový příspěvek osmihodinových koncentrací u obydlených objektů byl
vypočten v rozmezí od 14 g/m3 do 95 g/m3. Imisní příspěvky ve všech lokalitách jsou proti
hodnotě imisního limitu minimální.
Při uvažovaném imisním pozadí cca 300 g/m3 (roční průměr) tedy nebude překročen
imisní limit pro CO (10 000 g/m3).
4.4.4. Imise benzenu
Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu byl vypočten 0,064 g/m3, tj.
1,3 % limitu. V porovnávaných profilech byly vypočteny roční koncentrace v řádu setin g/m3,
nejvýše 0,032 g/m3, což je minimální hodnota (0,6 % limitu).
Při uvažovaném imisním pozadí 0,8 g/m3 nedojde překročení imisního limitu vlivem
provozu tohoto záměru.
4.4.5. Imise benzo[a]pyrenu
Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu byl vypočten
0,145 ng/m3, tj. 14,5 % limitu. V porovnávaných profilech byly vypočteny roční koncentrace do
0,078 ng/m3, tj. 7,8 % limitu.
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Hodnota vypočtených imisí je dána obsahem benzo[a]pyrenu v sekundárních emisích
prachových částic, tudíž je zde stejná nejistota vypočtených imisí jako u suspendovaných částic
PM10 (potažmo PM2,5). Zároveň lze emise prachových částic s obsahem benzo[a]pyrenu eliminovat
pravidelnou údržbou komunikací v suchém období (kropení, úklid po zimním období).
Při uvažovaném imisním pozadí kolem 0,6 ng/m3 neočekáváme významnou změnu vlivem
provozu tohoto záměru, imisní limit nebude překročen.

4.5. Grafická interpretace s izoliniemi koncentrací znečišťujících látek.
Z hodnot vypočtených koncentrací doplňkové imisní zátěže v pravidelné síti referenčních
bodů jsou vykresleny izolinie koncentrací znečišťujících látek, uvedených výše. Tyto izolinie jsou
zakresleny do výřezu mapy posuzované lokality. Mapy s vykreslenými izoliniemi jsou přílohou této
studie.

5. Návrh kompenzačních opatření
Kompenzační opatření se dle § 11 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb. ukládá v případě, pokud
by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo
vlivem umístění pozemní komunikace podle odstavce 1 písm. b) došlo v oblasti jejich vlivu na
úroveň znečištění k překročení některého z imisních limitů s dobou průměrování 1 kalendářní rok
uvedeného v bodech 1 a 3 přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo je jeho hodnota v této oblasti již
překročena.
Posuzovaný záměr nedosahuje kapacity, která je uvedena v odstavci 1 písm. b) zákona č.
201/2012 Sb., tj. předpokládané intenzity dopravního proudu 15 tisíc a více vozidel za 24 hodin v
návrhovém období nejméně 10 let. Zároveň nejsou v lokalitě překročeny imisní limity.
Z tohoto důvodu není nutné zohlednit kompenzační opatření.

6. Závěrečné hodnocení
V předchozích odstavcích bylo provedeno hodnocení vypočtených imisních koncentrací
znečišťujících látek po realizaci záměru „I/37 Žďár nad Sázavou - JZ a SZ obchvat“.
Na základě vypočtených imisních koncentrací znečišťujících látek lze konstatovat, že provoz
záměru se na imisní situaci lokality neprojeví takovou mírou, aby došlo k překročení imisních
limitů.
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7. Seznam použitých podkladů


Části projektové dokumentace včetně výkresové dokumentace:
o Přeložka silnice I/37 Žďár nad Sázavou – obchvat 1. část (Metroprojekt Praha a.s.,
7/2009)
o Přeložka silnice I/37 Žďár nad Sázavou – obchvat 2. část (VIAPONT s.r.o., 7/2009)
o Přeložka silnice I/37 Žďár nad Sázavou - přednádražní prostor (VIAPONT s.r.o.,
10/2010)



Mapové podklady www.cuzk.cz



Mapové podklady www.mapy.cz



Tabelární ročenky ČHMÚ
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/tab_roc/tab_roc_CZ.html



Grafické ročenky ČHM
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/grafroc_CZ.html



Vymezení OZKO a průměrné imisní pozadí v letech 2016-2020 (www.chmi.cz)



TP225 Prognóza intenzit automobilové dopravy (6/2018)



Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů



Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP pro vypracování rozptylových studií podle
§ 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší



Metodika SYMOS´97 (aktualizace 2013)



Program MEFA 13



Program SYMOS´97, verze 7.0.6295.24465
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PŘÍLOHY

Seznam příloh:
1. Příspěvky maximálních hodnot průměrných denních koncentrací PM 10
2. Příspěvky průměrných ročních koncentrací PM10
3. Příspěvky průměrných ročních koncentrací PM2,5
4. Příspěvky maximálních hodinových koncentrací NO2
5. Příspěvky průměrných ročních koncentrací NO2
6. Příspěvky maximálních 8hodinových koncentrací CO
7. Příspěvky průměrných ročních koncentrací benzenu
8. Příspěvky průměrných ročních koncentrací benzo[a]pyrenu
9. Osvědčení o autorizaci
10. Stanovisko odboru ochrany ovzduší k platnosti autorizace

