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1. ZADÁNÍ ROZPTYLOVÉ STUDIE
Předkládaná rozptylová studie je zpracována pro potřeby dokumentace EIA záměru „II/360
Jaroměřice nad Rokytnou – obchvat“, jedná se o západní obchvat Jaroměřic nad Rokytnou, který
vyvede tranzitní dopravu z centra města.
Rozptylová studie hodnotí imisní příspěvek z automobilové dopravy pro znečišťující látky
NO2, benzen, benzo(a)pyren, PM10 a PM2,5 a porovnává jej s imisními limity stanovenými zákonem
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Modelový výpočet je proveden ve dvou variantách pro výhledový rok 2035, který odpovídá
období deseti let od předpokládaného zprovoznění stavby. Nulová varianta odpovídá stávajícímu
stavu komunikační sítě, tzn. bez realizace předmětné stavby. Aktivní varianta odpovídá stavu
po realizaci obchvatu Jaroměřic nad Rokytnou.
Jako podklad pro stanovení intenzit dopravy ve výhledovém období byla použita
aktualizovaná prognóza intenzit automobilové dopravy.

Pozn.: Pro potřeby dokumentace EIA byla zpracována nová prognóza intenzit automobilové
dopravy, jež zohledňuje platné TP 225 účinné od 15. září 2018. Aktualizovaná dopravní prognóza
tvoří přílohu č. 4 dokumentace (Ing. Petr Macejka Ph.D, 09/2019). V porovnání s oznámením
záměru tak dokumentace EIA, resp. rozptylová studie pracuje s rozdílnými intenzitami dopravy.
V případě resuspenze ze silniční dopravy bylo využito aktualizované metodiky pro její
výpočet, která byla zveřejněna ve věstníku MŽP v listopadu 2018.

2. POUŽITÁ METODIKA VÝPOČTU
Výpočet průměrných ročních i maximálních hodinových koncentrací znečišťujících látek byl
proveden podle metodiky „SYMOS´97“, jejíž aktualizovaná verze byla v plném znění publikována
ve Věstníku MŽP v srpnu 2013.
Metodika SYMOS´97 je založena na předpokladu Gaussovského profilu koncentrací
na průřezu kouřové vlečky. Umožňuje počítat krátkodobé i roční průměrné koncentrace
znečišťujících látek v síti referenčních bodů, dále doby překročení zvolených hraničních
koncentrací (např. imisních limitů a jejich násobků) za rok, podíly jednotlivých zdrojů nebo skupin
zdrojů na roční průměrné koncentraci v daném místě a maximální dosažitelné koncentrace
a podmínky (třída stability ovzduší, směr a rychlost větru), za kterých se mohou vyskytovat.
Metodika zahrnuje korekce na vertikální členitost terénu, počítá se stáčením a zvyšováním
rychlosti větru s výškou a při výpočtu průměrných koncentrací a doby překročení hraničních
koncentrací bere v úvahu rozložení četností směru a rychlosti větru. Výpočty se provádějí pro 5
tříd stability atmosféry a 3 třídy rychlosti větru.
Termická stabilita ovzduší souvisí se změnami teploty vzduchu s výškou nad zemí. Vzrůstáli teplota s výškou, těžší studený vzduch zůstává v nižších vrstvách atmosféry, což vede k útlumu
vertikálních pohybů v ovzduší a tím i k nedostatečnému rozptylu znečišťujících látek. To je právě
případ inverzí, při kterých jsou rozptylové podmínky popsány pomocí tříd stability I a II.
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Inverze se vyskytují převážně v zimní polovině roku, kdy se zemský povrch intenzivně
vychlazuje a ochlazuje přízemní vrstvu ovzduší. V důsledku nedostatečného slunečního záření
mohou trvat i nepřetržitě mnoho dní za sebou. Tvoří se zvláště v níže položených místech
a v údolích, kam stéká studený vzduch z okolí. V letní polovině roku, kdy je příkon slunečního
záření vysoký, se inverze obvykle vyskytují pouze v ranních hodinách před východem slunce.
Výskyt inverzí je dále omezen pouze na dobu s menší rychlostí větru. Silný vítr vede k velké
mechanické turbulenci v ovzduší, která má za následek normální pokles teploty s výškou a tedy
rozrušení inverzí. Silné inverze (třída stability I) se vyskytují jen do rychlosti větru 2 m/s, běžné
inverze (třída stability II) do rychlosti větru 5 m/s.
Běžně se vyskytující rozptylové podmínky představují třídy stability III a IV, kdy dochází buď
k nulovému (III. třída) nebo mírnému (IV. třída) poklesu teploty s výškou. Mohou se vyskytovat
za jakékoli rychlosti větru, při silném větru obvykle nastávají podmínky ve IV. třídě stability. V. třída
stability popisuje rozptylové podmínky při silném poklesu teploty s výškou. Za těchto situací
dochází k silnému vertikálnímu promíchávání v atmosféře, protože lehčí teplý vzduch směřuje
od země vzhůru a těžší studený klesá k zemi, což vede k rychlému rozptylu znečišťujících látek.
Výskyt těchto podmínek je omezen na letní půlrok a slunečná odpoledne, kdy se v důsledku
přehřátého zemského povrchu silně zahřívá i přízemní vrstva ovzduší. Ze stejného důvodu jako
u inverzí se tyto rozptylové podmínky nevyskytují při rychlosti větru nad 5 m/s.

3. VSTUPNÍ ÚDAJE
3.1. UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU
Kraj:
Obec:
Katastrální území:

Vysočina
Jaroměřice nad Rokytnou (ZÚJ 590754])
Jaroměřice nad Rokytnou (kód 657506),
Popovice nad Rokytnou (kód 657514)

Západní obchvat města Jaroměřice nad Rokytnou propojí stávající silnice II/360 ve směru
od Třebíče a II/152 ve směru od Moravských Budějovic a vyvede tak tranzitní dopravu z centra
města. Původní trasa silnice zůstane zachována pro zabezpečení obsluhy centra města, pouze dílčí
části stávajících silnic II/360 a II/152 v místech napojení obchvatu, kde dojde k posunu oblouků
a sjezdů, budou odstraněny.
Trasa je vedena mírně zvlněným terénem převážně zemědělsky obdělávanou krajinou
(většinou plochy orné půdy), lesní pozemky se nacházejí pouze v jižní části trasy v údolí toku
Rokytky. Z hlediska katastru nemovitostí jde o druhy pozemků trvalý travní porost, ostatní plocha,
zahrada, orná půda a lesní pozemek. Trasa překonává mimoúrovňově dva drobné vodní toky Rokytná a Rokytka.
Přesné umístění stavby je parné rovněž z následujícího obrázku.
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Obrázek 1: Celkový situační výkres stavby „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou – obchvat“
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3.2. ÚDAJE O ZDROJÍCH
3.2.1. Stručný popis záměru (stavby)
Jak již bylo uvedeno, záměrem je novostavba západního obchvatu města Jaroměřice
nad Rokytnou, který propojí stávající silnice II/360 ve směru od Třebíče a II/152 ve směru
od Moravských Budějovic a vyvede tak tranzitní dopravu z centra města.
Původní trasa silnice zůstane zachována pro zabezpečení obsluhy centra města, pouze dílčí
části stávajících silnic II/360 a II/152 v místech napojení obchvatu, kde dojde k posunu oblouků
a sjezdů, budou odstraněny.
Součástí záměru je také zejména výstavba nových mostů, propustků pod komunikací. Koryta
přilehlých toků Rokytné a Rokytky vč. přilehlého náhonu nebudou stavbou dotčeny a překládány.
Dále dojde v rámci záměru k nezbytným přeložkám inženýrských sítí (elektro, plyn). Po ukončení
prací budou provedeny vegetační úpravy některých pozemků.
Níže jsou popsány vybrané stavební objekty.
SO 101 – Silnice II/360
Stavební objekt SO 101 zahrnuje výstavbu vlastního obchvatu II/360. Obchvat
je naprojektován v návrhové kategorii S 9,5/70 s maximální dovolenou rychlostí 90 km/h.
V místech křižovatek bude maximální povolená rychlost snížena na hodnotu 70 km/h. Navržená
komunikace má délku 4 000 m.
Začátek úpravy je na silnici II/360 cca 400 m před křižovatkou se silnicí III/36077 (směr
Vacenovice), přeložka silnice dále pokračuje částečně v trase stávající silnice II/360 směrem k obci
Jaroměřice, od stávající silnice II/360 se následně odklání jihozápadním směrem přes zemědělské
půdy, nadchází mimoúrovňově tok Rokytnou a její náhon i silnici III/36078 směřující do Popovic.
Úrovňově kříží silnici III/15228 do Bohušic a dále mimoúrovňově kříží údolí toku Rokytky, poté se
trasa stáčí jihozápadně od Jaroměřic nad Rokytnou k trase stávající silnice II/152 směřující do
Moravských Budějovic. Napojením na silnici II/152 cca 300 m před křižovatkou se silnicí III/15229
je trasa přeložky ukončena.
Konstrukce vozovky nových komunikací byla navržena podle TP 170, katalogového listu D1N-2 pro návrhovou úroveň porušení D1 a třídu dopravního zatížení III (asfaltový beton).
SO 102 - Napojení silnice III/36077 v km 0,391
Stavební objekt řeší napojení stávající silnice III/36077 na nově navržený obchvat v kategorii
S 6,5/50. Celková délka je 150 m.
Napojení na obchvat je realizováno pomocí stykové křižovatky.
SO 103 - Napojení stávající silnice II/360 v km 1,318
Stavební objekt řeší napojení stávající silnice II/360 na nově navržený obchvat v kategorii
S 7,5/50. Celková délka je 149 m.
Připojení na obchvat je realizováno pomocí stykové křižovatky. Střední dělicí kapkovitý
ostrůvek je navržen jako zvýšený dlážděný z žulových kostek.
SO 105 – Napojení silnice III/15228 v km 2,952
Stavební objekt řeší napojení stávající silnice III/15228 na nově navržený obchvat v kategorii
S 6,5/50. Délka napojení je 129 m.
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Připojení na obchvat je realizováno pomocí stykové křižovatky, a to pouze ve směru od
Bohušic, pokračování silnice II/15228 do centra města je zrušeno.
SO 106 – Napojení silnice II/152 v km 3,677
V rámci SO 106 je řešeno napojení silnice II/152 a její napojení na navrhovaný obchvat.
Napojení je naprojektováno v délce cca. 215 m, jako dvoupruhová, směrově nerozdělená
komunikace v návrhové kategorii S 7,5/50.
SO 201 – Most na přeložce sil. II/360 přes náhon, řeku Rokytnou a sil. III/36078
Mostní objekt řeší převedení komunikace hlavní trasy akce SO 101 přes konfiguraci terénu
s vodním tokem Rokytnou, náhonem a silnicí III/36078.
Mostní objekt je navržena jako spojitá monolitická jednotrámová konstrukce. Délka
přemostění je navržena 287,4 m. Šířka vozovky na mostě je 9,50 m s celkovou šířkou
oboustranných říms 1,50 m. Celková šířka mostu je 12,50 m.
SO 203 – Most na přeložce sil. II/360 přes řeku Rokytku
Mostní objekt řeší převedení komunikace hlavní trasy akce SO 101 přes konfiguraci terénu
s vodním tokem Rokytka v ř. km 0,094 70 a stezku pro pěší Otokara Březiny.
Mostní objekt je navržena jako spojitá monolitická dvoutrámová konstrukce. Délka
přemostění je navržena 170,5 m. Šířka vozovky na mostě je 9,50 m s celkovou šířkou
oboustranných říms 1,50 m. Celková šířka mostu je 12,50 m.
Související stavba - propojka silnic III/36078 a III/15228
Podél nově navrženého obchvatu „Jaroměřice nad Rokytnou – obchvat“ je v km 2,500 –
2,960 vpravo navržena účelová/místní komunikace - viz následující obrázek.
Na začátku je propojka napojena na stávající silnici III/36078 v místě sjezdu k stávající
fotovoltaice. Na konci se napojuje na upravenou silnici III/15228, která je součástí stavby
„Jaroměřice nad Rokytnou – obchvat“. Celková délka komunikace je 525 m.
Obrázek 2: Celkový situační výkres stavby „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou – obchvat“
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3.2.2. Liniové zdroje
Provozem předkládaného záměru nevznikne žádný nový bodový ani plošný zdroj znečištění
ovzduší. Liniovým zdrojem znečištění ovzduší je celá trasa komunikace, tj. automobilový provoz
na této komunikaci, kde dochází k produkci exhalací výfukových plynů z projíždějících vozidel.
Charakteristickými škodlivinami souvisejícími s automobilovou dopravou jsou oxidy dusíku,
benzen a emise prachových částic vznikající při spalování pohonných hmot a dále resuspenze
prachových částic usazených na povrchu komunikace. V rozptylové studii jsou vyhodnoceny
i emise benzo(a)pyrenu z automobilového provozu, byť se jedná o znejišťující látku, jejíž vznik je
spojen především s nekvalitním spalováním fosilních paliv v lokálních topeništích.
Prognóza intenzit automobilové dopravy
Intenzita dopravy v celém zájmovém území byla stanovena na základě zpracovaného
dopravního modelu a prognózy intenzit automobilové dopravy pro předmětnou stavbu (Ing. Petr
Macejka Ph.D., 09/2019).
V dopravním modelu jsou zhodnoceny krajské a republikové dopravní vazby. Výstupy
z dopravního modelu umožňují posouzení plánovaného záměru II/360 Jaroměřice nad Rokytnou
obchvat, a to včetně plánovaného propoje silnic III/36078 a III/15228.
Výstupem dopravní prognózy je výpočet výhledových intenzit dopravy na období 2020 –
2055 dle platných TP225 (Prognóza intenzit automobilové dopravy), které byly schváleny v záři
roku 2018.
Prognóza je provedena ve dvou variantách rozvoje dopravní infrastruktury, které odpovídají
nulové a aktivní variantě akustické studie. Podrobněji viz příloha č. 4 dokumentace EIA.

Tabulka 1: Prognóza intenzit dopravy na vybraných komunikacích - nulová varianta
Silnice
II/360
II/152
III/36078
III/15228
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Ulice (úsek)
Březinova (směr
Štěpánovice)
Poděbradova (směr
Moravské Budějovice)
Nádražní (Popovice)
Sokolovská
(Jaroměřice n. R.)
Bohušická

O

Výhledový rok 2035
LN
TN
BUS

Celkem

5 233

587

352

59

6 231

6 199

670

402

81

7 352

1 458

100

60

10

1 628

1 403

73

44

10

1 530

271

7

4

5

287
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Tabulka 2: Prognóza intenzit dopravy na vybraných komunikacích - aktivní varianta
Silnice

II/360

II/152

III/36078

III/15228
Obchvat
Obchvat
Propoj

Ulice (úsek)
II/360 (Štěpánovice obchvat)
Březinova (obchvat Jaroměřice n. R.)
II/152 (Moravské
Budějovice - obchvat)
Poděbradova (obchvat
- Jaroměřice n. R.)
Nádražní
(Popovice - obchvat
Sokolovská (obchvat Jaroměřice n. R)
III/15228
(Bohušice - obchvat)
Bohušická (slepá ul.)
severní část
jižní část
propojení III/36078 III/15228

O

Výhledový rok 2035
LN
TN
BUS

Celkem

5 373

590

353

59

6 375

2 095

391

234

59

2 779

6 237

735

442

81

7 495

3 124

555

333

86

4 095

1 447

63

38

8

1 556

1 337

61

36

10

1 444

275

20

12

5

312

3 278
3 138

198
209

120
126

0
5

3 596
3 478

110

2

1

0

113

Pozn.: O - osobní vozidla, LN - lehká nákladní, TN - těžká nákladní, BUS - autobusy

Pro výpočet maximální hodinové koncentrace NO2 byla zpracovatelem rozptylové studie
stanovena tzv. špičková intenzita dopravy ve výši 14,3 %, což odpovídá výsledkům celostátního
sčítání dopravy v roce 2016 v předmětné lokalitě.

Stanovení emisí z dopravy
Emise z automobilového provozu byly pro výhledový rok 2035 stanoveny programem
MEFA 13 na základě odhadu intenzit dopravy, dosahovaných rychlostí vozidel, výškových
parametrech silnice, plynulosti dopravy a dalších charakteristik.
Program mj. zohledňuje více emise ze studených startů, dynamickou skladbu vozového
parku až do roku 2040 – podíl vozidel bez katalyzátoru a automobilů splňujících limity EURO 1 – 6
a rovněž emise z otěrů pneumatik a brzd. Pomocí programu MEFA byly stanoveny emisní faktory
znečišťujících látek NOX, NO2, benzenu, benzo(a)pyrenu, PM10 a PM2,5.
V případě emisí PM10, PM2,5 a benzo(a)pyrenu byla rovněž zohledněna resuspenze částic (tj.
množství emisí zvířených projíždějícími vozidly) dle Metodiky pro výpočet emisí částic
pocházejících z resuspenze ze silniční dopravy, která byla zveřejněna ve Věstníku MŽP v listopadu
2018.
Pozn: Při výpočtu imisních koncentrací NO2 se počítají jednal imisní koncentrace NO2 z emisí
NO2 a dále příspěvek imisních koncentrací NO2 z emisí NO. Výsledná koncentrace je pak součtem
obou vypočtených koncentrací. Množství emisí NO bylo stanoveno s využitím programu MEZA 13
jako rozdíl emisí NOX a NO2.
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Při výpočtu emisí bylo v extravilánu uvažováno s maximální rychlostí ve výši 90 km/h
pro osobní a 80 km/h pro nákladní vozidla, případně s omezením vyplývajících z dodržování
pravidel silničního provozu (50 km/h v obci). Dále bylo zvoleno definované schéma vozového
parku „města a ostatní silnice“ a klimatické podmínky města Třebíč.
Emisní bilance znečišťujících látek
Z předpokládaných intenzit dopravy na komunikacích zahrnutých do modelového výpočtu
rozptylové studie a z odpovídajících emisních faktorů byly stanoveny celkové roční emise - viz
tabulka níže.
Tabulka 3: Celková roční emisní bilance ve výhledovém roce 2035
Hodnocená
varianta

Celková délka
hodnocených
komunikací (m)

Bilance emisí znečišťujících látek (kg/rok)
NOx

benzen

benzo(a)
pyren*

PM10*

PM2.5*

Nulová

9 300

3 565

51

0.097

10 860

2 818

Aktivní

11 292

3 517

48

0.092

12 333

3 163

Pouze obchvat

4 000

1 776

24

0.046

6 579

1 670

* včetně resuspenze částic

Z porovnání emisní bilance nulové a aktivní varianty je zřejmé, že v případě emisí NOX,
benzenu a benzo(a)pyrenu dochází k mírnému poklesu celkových emisí v hodnoceném území.
V případě emisí PM10 a PM2,5 dochází k celkovému navýšení produkce emisí.
Toto navýšení je způsobeno zohledněním resuspenze částic, tedy zvířením usazených
prachových částic projíždějícími vozidly, které v případě suspendovaných částic PM10 a PM2,5 tvoří
i více než 90 % celkových emisí z dopravy - viz tabulka níže.
Tabulka 4: Podíl resuspenze částic na celkových ročních emisích zdroje
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Podíl resuspenze částic v celkových emisí (%)

Hodnocená
varianta

benzo(a)pyren

PM10

PM2.5

Nulová

10.7

96.2

89.7

Aktivní

10.0

96.9

91.4

Pouze obchvat

12.0

97.6

93.0
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3.3. METEOROLOGICKÉ PODKLADY
Pro výpočet byl použit odborný odhad větrné růžice platný ve výšce 10 m n.m. pro lokalitu
Jaroměřice nad Rokytnou (N 49° 5.66772', E 15° 53.13434'). Odhad větrné růžice pro předmětnou
lokalitu byl vytvořen ČHMÚ v lednu 2018 z dat za období let 2007 – 2016.
Z tabulky a grafického znázornění větrné růžice vyplývá, že v území převládá severozápadní,
západní a jihovýchodní proudění. Naopak nejméně je zastoupen jižní a severovýchodní vítr.
Tabulka 5: Celková větrná růžice pro lokalitu Jaroměřice nad Rokytnou
Průměrná
rychlost

S

SV

V

JV

1,70 m/s

8.16

5.39

6.51

6.25

5,00 m/s

4.92

2.69

4.55

11,00 m/s

0.05

0.01

0.03

Součet

13.13

J

JZ

Z

3.27

4.09

7.16 10.79

7.45

1.34

2.24 10.05 11.05

0.32

0.01

0.05

8.09 11.09 14.02

4.62

6.38 18.15 22.61

0.94

SZ

Bezvětří

1.91

Součet
53.53
44.29

0.77

2.18
1.91

100.00

Pozn.: Podrobná větrná růžice s rozdělením do pěti tříd stability je uložena zpracovatele rozptylové studie.

Obrázek 3, 4: Grafické znázornění stabilitní a rychlostní větrné růžice

3.4. POPIS REFERENČNÍCH BODŮ
Výpočet koncentrací znečišťujících látek byl proveden v pravidelné čtvercové síti
referenčních bodů s roztečí 75 m. V blízkosti komunikací zahrnutých do výpočtu byla navíc síť
referenčních bodů dále zahuštěna, aby byly postiženy zvýšené koncentrace znečišťujících látek
v blízkosti silnic. Referenční body leží ve výšce 1,5 m nad terénem a jejich souřadnice X a Y byly
odečteny v souřadném systému S-JTSK.
Trasa je vedena mírně zvlněným terénem, nadmořská výška celé oblasti zahrnuté
do výpočtu se pohybuje v rozmezí cca 420 - 460 m n.m.
Kromě těchto cca 1 650 referenčních bodů byly koncentrace počítány ještě v 17 vybraných
bodech, které charakterizují nejbližší obytnou zástavbu. Z těchto vybraných referenčních bodů
jsou posuzovány nejvyšší hodnoty imisních koncentrací.
Referenční body byly zvoleny v místech, které budou ovlivněny jak novostavbou obchvatu,
tak změnou rozložení dopravy na stávající komunikační síti. Jejich umístění je zřejmé z obrázku
níže a rovněž z grafických výstupů izolinií v kap. 5.

11

Rozptylová studie

II/360 Jaroměřice nad Rokytnou – obchvat

Nejbližší obytná zástavba
Z hlediska obytné zástavby je trasa obchvatu vedena převážně mimo obydlené území.
K okrajové části obytné zástavby se novostavba silnice II/360 přibližuje v místech křížení se
stávajícími silnicemi III/36078 (ulice Nádražní/Sokolovská) a III/15228 (Bohušická). I v těchto
místech se však obytná zástavba nachází ve vzdálenosti větší než 140 m od osy nové komunikace.
Referenční body č. 01-03 a 14-15 reprezentují obytnou zástavbu v blízkosti stávajícího
průtahu městem, tzn. ulic Březinova a Poděbradova.
Referenční body č. 04-16 pak reprezentují převážně okrajovou zástavbu jednotlivých částí
města ve vztahu k plánovanému obchvatu Jaroměřic nad Rokytnou. Referenční body jsou zvoleny
výhradně před chráněnými (obytnými) objekty.
Referenční bod č. 17 byl doplněn pro vyhodnocení vlivu stavby na rekreační oblast, jedná
se o zahradní domek určený k rekreačnímu využití, který se nachází cca 30 m od osy plánované
komunikace.
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Obrázek 5: Vybrané referenční body charakterizující nejbližší obytnou zástavbu
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Obrázek 6: Ulice Březnická, referenční bod č. 02

Obrázek 7: Cigánkova 1114, referenční bod 04

Obrázek 8: Ulice Sokolovská, referenční bod č. 07
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Obrázek 9: Ulice Bohušická, referenční bod č. 12

Obrázek 10: Poděbradova 1129, referenční bod č. 14

Obrázek 11: Bohušická 1172 (zahradní chata k rekreačnímu využití), referenční bod č. 17
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3.5. ZNEČIŠŤUJÍCÍ LÁTKY A PŘÍSLUŠNÉ IMISNÍ LIMITY
Platné imisní limity
Podle přílohy č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů,
kterým se stanoví „Imisní limity a povolený počet jejich překročení za kalendářní rok“ nesmějí
koncentrace posuzovaných znečišťujících látek ve volném ovzduší překročit následující hodnoty:

Tabulka 6: Imisní limity vybraných znečišťujících látek pro ochranu zdraví lidí
Doba průměrování

Imisní limit
[μg/m3

Maximální počet
překročení

kalendářní rok

40

-

1 hodina

200

18

benzen

kalendářní rok

5

-

benzo(a)pyren

kalendářní rok

1 ng/m3

-

kalendářní rok

40

-

24 hodin

50

35

Znečišťující látky

NO2

PM10

PM2,5

kalendářní rok

25
(20 g.m-3 od 1.1.2020)

-

3.6. HODNOCENÍ ÚROVNĚ ZNEČIŠTĚNÍ V PŘEDMĚTNÉ LOKALITĚ
3.6.1. Nejbližší stanice imisního monitoringu
Podle tabelárního přehledu z roku 2018, který zveřejnil Český hydrometeorologicky ústav,
se nejbližší stanice imisního monitoringu nachází v Třebíči ve vzdálenosti cca 15 km. Další stanice
imisního monitoringu se nacházejí v Jihlavě, případně ve Znojmě (Jihomoravský kraj)
ve vzdálenosti více než 30 km.
Níže jsou shrnuty údaje pro imisní stanice Třebíč a Jihlava, které se vzhledem
k reprezentativnosti oblastního měřítka a obdobné nadmořské výšce nejvíce podobají hodnocené
lokalitě.
Stanice Třebíč
Stanice Třebíč (kód lokality JTRE) je pozaďovou stanicí v předměstské zóně,
s reprezentativností oblastního měřítka (4-50 km). Stanice se nachází v areálu školy na SZ okraji
města v nadmořské výšce 462 m n.m.
Z hodnocených znečišťujících látek byly na stanici JTRE v roce 2018 zaznamenávány pouze
koncentrace pro PM10:
Koncentrace PM10
- průměrná roční koncentrace PM10 (limit 40 µg/m3)
- max. 24 hodinová koncentrace PM10 (limit 50 µg/m3 lze 35. překročit)
16

24,1 µg/m3
77,8 µg/m3

Rozptylová studie

II/360 Jaroměřice nad Rokytnou – obchvat

- 36. nejvyšší hodnota 24 hodinové koncentrace PM10 (limit 50 µg/m3)

42,0 µg/m3

Podle výsledků imisního monitoringu jsou na stanici Třebíč plněn imisní limity pro PM10
s rezervou.
Stanice Jihlava
Stanice Jihlava (kód lokality JJIH) je pozaďovou stanicí v městské obytné/obchodní zóně,
s reprezentativností okrskového měřítka (0,5 - 4 km). Stanice se nachází v areálu školy na
východním okraji města v nadmořské výšce 502 m n.m.
Z hodnocených znečišťujících látek byly na stanici JJIH v roce 2018 zaznamenávány
koncentrace pro NO2, PM10 a PM2,5:
Koncentrace NO2
- průměrná roční koncentrace NO2 (limit 40 µg/m3)
- maximální hodinová koncentrace NO2 (limit 200 µg/m3 lze 18. překročit)
- 19. nejvyšší hodnota max. hod. koncentrace NO2 (limit 200 µg/m3)

12,4 µg/m3
65,4 µg/m3
55,5 µg/m3

Koncentrace PM10
- průměrná roční koncentrace PM10 (limit 40 µg/m3)
- max. 24 hodinová koncentrace PM10 (limit 50 µg/m3 lze 35. překročit)
- 36. nejvyšší hodnota 24 hodinové koncentrace PM10 (limit 50 µg/m3)

21,8 µg/m3
71,9 µg/m3
37,3 µg/m3

Koncentrace PM2,5
- průměrná roční koncentrace PM2,5 (limit 25 µg/m3)

18,7 µg/m3

Imisní limity pro výše uvedené znečišťující látky byly v roce 2018 na stanici Jihlava plněny
s rezervou.

Pozn.: Umístění stanic imisního monitoringu v zastavěném území okresních měst zcela
neodpovídá charakteru hodnocené lokality. Pro správné vyhodnocení úrovně znečištění ovzduší
v předmětné lokalitě je proto využíváno primárně pětiletých průměrů imisních koncentrací
uvedených v následující kapitole.

3.6.2. Pětileté průměry imisních koncentrací
Imisní pozadí lokality lze stanovit na základě pětiletých průměrných imisních koncentrací
v letech 2014 až 2018, které zveřejnil ČHMÚ ve čtvercové síti 1 x 1 km. V trase nové komunikace
byly odečteny koncentrace hodnocených znečišťujících látek v níže uvedeném rozsahu.
NO2 (průměrná roční koncentrace, limit 40 µg/m3)
benzen (průměrná roční koncentrace, limit 5 µg/m3)
benzo(a)pyren (průměrná roční koncentrace, limit 1 ng/m3)
PM10 (průměrná roční koncentrace, limit 40 µg/m3)
PM10 (36. nejvyšší hodnota 24 hodinové koncentrace
v kalendářním roce, limit 50 µg/m3)
- PM2,5 (průměrná roční koncentrace, limit 25/20 µg/m3)
-

8,8 - 10,3 µg/m3
0,8 - 1,0 µg/m3
0,3 - 0,6 ng/m3
18,3 - 20,3 µg/m3
33,3 - 36,5 µg/m3
14,1 - 15,7 µg/m3
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Pro lepší přehlednost jsou dále na obrázcích uvedeny výřezy pětiletých průměrných
imisních koncentrací včetně schématického znázornění plánovaného obchvatu Jaroměřic nad
Rokytnou.

Obrázek 12: Průměrná roční koncentrace
NO2 v letech 2014-2018 (µg/m3)

Obrázek 13: Průměrná roční koncentrace
benzenu v letech 2014-2018 (µg/m3)

Obrázek 14: Průměrná roční koncentrace
benzo(a)pyrenu v letech 2014-2018 (ng/m3)

Obrázek 15: Průměrná roční koncentrace
PM10 v letech 2014-2018 (µg/m3)

18

Rozptylová studie
Obrázek 16: 36. nejvyšší hodnota 24 hodinové
koncentrace PM10 v letech 2014-2018 (µg/m3)

II/360 Jaroměřice nad Rokytnou – obchvat
Obrázek 17: Průměrná roční koncentrace
PM2,5 v letech 2014-2018 (µg/m3)

Z výše uvedených koncentrací je zřejmé, že imisní limity jsou v celém zájmovém území
plněny s velkou rezervou, a to i v případě průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu a 36.
nejvyšší hodnoty 24 hodinové koncentrace PM10, jež jsou na území větších měst často
překračovány.

3.6.3. Program zlepšování kvality ovzduší
Cílem programů ke zlepšování kvality ovzduší je obecně v co možná nejkratší době
dosáhnout zákonem požadované kvality ovzduší pro znečišťující látky, jejichž imisní limity dle bodu
1 až 3 přílohy č. 1 zákona o ochraně ovzduší jsou v území překračovány.
Pro předmětné území je platný Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z
(dále jen PZKO), který vydalo MŽP dne 27. 5. 2016 (č.j.: 30724/ENV/16) formou opatření obecné
povahy.
V zóně CZ06Z bylo zaznamenáno překročení imisních limitů stanovených v bodě 1 a 3
přílohy č. 1 zákona o ochraně ovzduší pro níže uvedené znečišťující látky:
•

•

suspendované částice
o PM10 - dochází k překračování imisního limitu pro 24 hodinové koncentrace
o PM2,5 - pouze jednou došlo v roce 2011 k překročení imisního limitu
pro průměrnou roční koncentraci PM2,5. Dle prostorové interpretace měřených
dat v roce 2011 se 0,7 % území zóny Jihovýchod pohybuje nad imisním limitem
ročních koncentrací PM2,5 v intervalu 20 - 30 µg/m3.
benzo(a)pyren - dochází k překračování ročního imisního limitu

Ostatní znečišťující látky uvedené v bodě 1 a 3 přílohy č. 1 zákona již nejsou překračovány
a nelze důvodně předpokládat dle provedené analýzy, že by k překročení mělo v budoucnu dojít.
Analýza příčin znečištění (překračování imisních limitů) dle PZKO
Suspendované částice PM10
Suspendované částice představují spolu s na ně navázanými polycyklickými aromatickými
uhlovodíky největší problém z hlediska vlivu znečištění ovzduší na lidské zdraví.
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V případě částic PM10 je imisní limit (především pro 24hodinovou koncentraci PM10)
překračován zejména na dopravních lokalitách, imisní limit pro PM2,5 nebyl na měřících stanicích
překročen. Stanice imisního monitoringu, které nejsou přímo ovlivněny dopravou, překračují
pouze imisní limit pro 24hodinovou koncentraci PM10, a to především v letech, kdy se v zimním
období vyskytují delší epizody s nepříznivými meteorologickými a rozptylovými podmínkami.
Častěji je pak limit překračován v topné sezóně, a to zejména na předměstských a venkovských
lokalitách, kde je vliv lokálních topenišť markantnější.
Suspendované částice PM2,5
V případě koncentrací PM2,5 leží riziko překračování imisního limitu především
na dopravních stanicích. V současné době není imisní limit pro průměrnou roční koncentraci PM2,5
dlouhodobě překračován.
Benzo(a)pyren
Imisní limit pro benzo(a)pyren je dlouhodoběji překračován na stanicích imisního
monitoringu pouze v lokalitě Vyškov, v případě ostatních lokalit dochází k překročení pouze
jednorázově. Významný vliv na překračování stanoveného ročního imisního limitu
pro benzo(a)pyren má sektor vytápění obytné zástavby (plošně sledované zdroje), imisní limit
tak může být překračován na lokalitách s kumulací spalovacích zdrojů. Omezený příspěvek
k překračování imisního limitu mají mobilní zdroje (doprava).
Požadavky vyplývající z programů ke zlepšení kvality ovzduší
V rámci schválení PZKO MŽP dále stanovilo podle § 9 odst. 2 a přílohy č. 5 zákona o ochraně
ovzduší:
I.
II.

III.

Emisní stropy pro silniční dopravu pro vymezená území (dle kapitoly E.1 Programu)
Stacionární zdroje, u nichž byl identifikován významný příspěvek k překročení
imisního limitu v zóně CZ06Z (dle kapitoly E. 2 Programu) a u nichž bude
postupováno dle § 13 odst. 1 zákona
Opatření ke snížení emisí a ke zlepšení kvality ovzduší v zóně CZ06Z (dle kapitoly E.4
Programu)

Stanovený I. a II. bod opatření MŽP uvedený výše není pro předmětný záměr relevantní.
III. bod je zaměřen převážně na snižování emisí z dopravy, průmyslových a energetických
zdrojů. Opatření jsou označena jedinečným kódem, z výčtu uvedených kódů opatření lze poukázat
na opatření označená prvním písmenem A, tedy opatření ke snížení vlivu silniční dopravy
na úroveň znečištění ovzduší:
AB1 - Realizace páteřní sítě kapacitních komunikací pro automobilovou dopravu
Výtah z popisu opatření: „Funkční páteřní síť silniční dopravy je nejen důležitým
předpokladem rozvoje území, ale výrazně přispívá i ke zlepšení kvality ovzduší. Realizací (resp.
dobudováním) funkční páteřní sítě dojde k převedení podstatné části tranzitní dopravy
na komunikace, které jsou svojí polohou a uspořádáním k tomu určeny.
V případě dobudování chybějících úseků kapacitních komunikací je množství emisí dále
sníženo zkrácením potřebných cestovních vzdáleností.“
Jako klíčové stavby dopravní infrastruktury je označeno dobudování úseků dálnice D43,
D55, D52 a vybudování obchvatů sídel na silnici I. třídy I/38. Silnice II. třídy zde zmiňovány nejsou.
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AB2 - Prioritní výstavba obchvatů měst a obcí
Výtah z popisu opatření: „Primárním cílem tohoto opatření je odvedení tranzitní dopravy,
především nákladní, jež je významným zdrojem znečištění ovzduší, z prostoru obytné zástavby
do extravilánu či periferních částí měst a obcí. Opatření se však netýká pouze tranzitní dopravy (tj.
dopravy se zdrojem i cílem cesty mimo dotčené město/obec), ale zajistí také přenesení části
vnitroměstské, cílové i zdrojové dopravy, čímž opět odlehčí centrálním částem města/obce.
Zásadní význam má však budování obchvatů i ve vztahu k dalším opatřením dopravněorganizačního charakteru, jejichž účelem je snížení celkového objemu dopravy ve městě.
Podstatnějšího účinku těchto opatření lze dosáhnout až v situaci, kdy budou zajištěny vhodné
objízdné trasy. V prostoru vymezeném obchvatem pak je možné realizovat např. nízkoemisní zóny,
selektivní zákazy vjezdu, omezovat parkování atd.“
Mezi doporučené akce jsou zařazeny obchvaty měst a obcí, tzn. jak výstavba dílčích úseků
dálnice, tak přeložky silnic I. a II. tříd. V Kraji Vysočina se jedná např. o přeložku silnice II/360
v úseku Křižanov - Kozlov - Velké Meziříčí-východ.
Shrnutí - plnění opatření AB2
Realizací západního obchvatu Jaroměřic nad Rokytnou povede k odvedení významné části
tranzitní dopravy z historického jádra města a dále ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu.
Stavba je v souladu s příslušným programem zlepšování kvality ovzduší.
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4. VÝSLEDKY ROZPTYLOVÉ STUDIE
Míra znečištění ovzduší lze vyjádřit pomocí dvou charakteristik. V případě maximálních
koncentrací je však třeba zmínit, že nedávají žádnou informaci o četnosti výskytu těchto hodnot.
Ta závisí na četnosti výskytu silných inverzí a na větrné růžici. Ve skutečnosti se tyto nejvyšší
koncentrace vyskytují jen po krátký čas nejvýše několika hodin či desítek hodin v roce, a to pouze
za souhry nejhorších emisních a rozptylových podmínek. Maxima jsou také více ovlivněna
konfigurací jednotlivých zvolených elementů zdrojů a přesnost jejich výpočtu je tedy nižší. Jejich
vypovídací schopnost je spíše, pokud jde o relativní posouzení různých částí území. Umožňují
dobře postihnout rozdíly v „rizikovosti“ sledovaného území k výskytu skutečně vysokých
krátkodobých koncentrací.
Výstižnější charakteristikou je průměrná roční koncentrace, která zahrnuje i vliv větrné
růžice, a tedy i vliv četnosti výskytu krátkodobých koncentrací. Kromě toho je méně ovlivněna
náhodnými skutečnostmi, takže přesnost jejího výpočtu je vyšší.
Pojmy „maximální krátkodobá koncentrace, maximální denní koncentrace a průměrná roční
koncentrace“ užívané v dalším textu je nutno chápat jako příspěvek záměru ke stávajícím
koncentracím, resp. mít na zřeteli i vliv imisního pozadí.
Výsledky modelových výpočtů, které byly vypočteny pro více než 1 650 referenčních bodů,
jsou prezentovány tabelárně pro vybrané referenční body, na obrázcích plošného rozložení
imisních koncentrací a dále komentovány v textové části.
Obrázky znázorňují plošné rozložení imisních příspěvků záměru pro nulovou a aktivní
variantu. Vykresleny byly pro dobu průměrování, pro kterou jsou stanoveny imisní limity.
V tabulkách níže jsou uvedeny vypočtené koncentrace u nejbližší obytné zástavby
(vybraných referenčních bodů) pro průměrné roční, maximální denní i maximální hodinové
koncentrace. Pro lepší porovnání jsou dosahované hodnoty pro nulovou a aktivní variantu řazeny
pod sebou.
Téměř ve všech referenčních bodech platí, že k nejvyšším krátkodobým koncentracím
jednotlivých znečišťujících látek bude docházet při špatných rozptylových podmínkách za silných
inverzí a slabého větru. S rostoucí rychlostí větru vypočtené koncentrace rychle klesají.
Za normálních rozptylových podmínek jsou koncentrace několikanásobně nižší než při inverzích
a v případě instabilního teplotního zvrstvení a rychlého rozptylu je tento rozdíl řádový.
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4.1. TABELÁRNÍ VÝSLEDKY MODELOVÉHO VÝPOČTU:
V tabulkách níže jsou uvedeny vypočtené koncentrace u nejbližší obytné zástavby
(vybraných referenčních bodů) pro průměrné roční, maximální denní i maximální hodinové
koncentrace. Pro lepší porovnání jsou dosahované hodnoty pro nulovou a aktivní variantu řazeny
pod sebou.

Tabulka 7: Příspěvek k imisním koncentracím ve vybraných referenčních bodech (01-06)
Imisní koncentrace ve vybraných referenčních bodech [μg/m 3]
01

02

03

04

05

06

Březinova
č.p. 48

Březinova
č.p. 869

Březinova
č.p. 79

Cigánkova
č.p. 1114

Čapkova
č.p. 940

Sokolovská
č.p. 734

nulová

0.056

0.061

0.109

0.026

0.020

0.024

aktivní

0.040

0.042

0.068

0.024

0.022

0.032

nulová

2.64

2.81

5.04

1.10

0.65

0.67

aktivní

1.87

1.89

3.09

1.45

1.08

0.72

nulová

0.0057

0.0065

0.0127

0.0023

0.0017

0.0027

aktivní

0.0036

0.0038

0.0067

0.0020

0.0019

0.0036

nulová

0.0114

0.0119

0.0219

0.0043

0.0032

0.0043

aktivní

0.0071

0.0072

0.0119

0.0038

0.0035

0.0060

nulová

1.36

1.31

2.25

0.49

0.37

0.61

aktivní

1.00

0.94

1.45

0.53

0.49

0.95

nulová

13.66

14.41

23.59

4.89

2.74

4.20

aktivní

9.55

9.71

14.83

6.37

4.74

4.85

nulová

16.5

15.4

45.1

2.1

0.0

0.6

PM 10 ve výši 5 μg/m (den/rok)

aktivní

6.8

6.8

17.5

2.2

1.7

3.1

Doba překročení koncentrace

nulová

PM 10 ve výši 10 μg/m3
(den/rok)

4.2

4.0

13.4

0.0

0.0

0.0

aktivní

1.9

1.6

4.7

0.0

0.0

0.0

nulová

0.353

0.345

0.599

0.130

0.097

0.157

aktivní

0.260

0.248

0.386

0.137

0.128

0.242

Znečišťující
látka

Doba
Hodnocená
průměrování
varianta

kalendářní rok

NO2
1 hodina

benzen

benzo(a)
pyren*

kalendářní rok

kalendářní rok

kalendářní rok

PM10

**

24 hodin

Doba překročení koncentrace
3

PM2,5**

kalendářní rok

* včetně resuspenze částic, koncentrace jsou uvedeny v ng/m 3
** včetně resuspenze částic
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Tabulka 8: Příspěvek k imisním koncentracím ve vybraných referenčních bodech (07-12)
Imisní koncentrace ve vybraných referenčních bodech [μg/m 3]
Znečišťující
látka

07
08
Doba
Hodnocená
průměrování
varianta rozestavěný Nádražní

09

10

11

12

RD

č.p. 772

Nádražní
č.p. 771

nulová

0.029

0.024

0.028

0.019

0.020

0.022

aktivní

0.038

0.030

0.029

0.029

0.029

0.028

nulová

0.81

0.73

1.17

0.72

0.75

0.77

aktivní

0.82

1.02

1.10

0.69

0.72

0.73

nulová

0.0034

0.0023

0.0029

0.0018

0.0019

0.0022

aktivní

0.0045

0.0031

0.0031

0.0029

0.0029

0.0027

nulová

0.0054

0.0044

0.0055

0.0031

0.0033

0.0036

aktivní

0.0074

0.0056

0.0056

0.0051

0.0051

0.0048

nulová

0.80

0.81

1.09

0.39

0.41

0.45

aktivní

1.18

1.01

1.08

0.80

0.80

0.73

nulová

4.38

5.90

9.11

3.07

3.22

3.42

aktivní

4.78

7.29

8.69

3.81

4.20

4.02

nulová

1.6

4.3

13.2

0.0

0.0

0.0

PM 10 ve výši 5 μg/m (den/rok)

aktivní

4.9

10.0

13.7

0.0

0.1

0.0

Doba překročení koncentrace

nulová

PM 10 ve výši 10 μg/m3
(den/rok)

0.0

0.0

0.8

0.0

0.0

0.0

aktivní

0.0

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

nulová

0.206

0.204

0.274

0.101

0.106

0.117

aktivní

0.300

0.255

0.273

0.204

0.204

0.186

Štefánikova Štefánikova Bohušická
240
č.p. 867
č.p. 862

kalendářní rok

NO2
1 hodina

benzen

benzo(a)
pyren*

kalendářní rok

kalendářní rok

kalendářní rok

PM10

**

24 hodin

Doba překročení koncentrace
3

PM2,5**

kalendářní rok

* včetně resuspenze částic, koncentrace jsou uvedeny v ng/m3
** včetně resuspenze částic
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Tabulka 9: Příspěvek k imisním koncentracím ve vybraných referenčních bodech (13-16)
Imisní kce ve vybraných ref. bodech [μg/m 3]
Znečišťující
látka

Doba
Hodnocená
průměrování
varianta

13
Kaunicova
č.p. 1027

14

15

Poděbradov Poděbradov
a č.p. 1129
a č.p. 529

16

17

Kaunicova
č.p. 194

Bohušická
č.p. 1172
(rekreace)

nulová

0.029

0.077

0.095

0.019

0.020

aktivní

0.028

0.060

0.071

0.026

0.041

nulová

0.69

4.19

3.88

0.65

0.55

aktivní

0.89

2.83

2.69

0.85

0.93

nulová

0.0030

0.0096

0.0116

0.0016

0.0019

aktivní

0.0026

0.0062

0.0073

0.0024

0.0044

nulová

0.0051

0.0163

0.0195

0.0032

0.0033

aktivní

0.0046

0.0112

0.0128

0.0045

0.0080

nulová

0.52

1.35

1.72

0.34

0.42

aktivní

0.59

1.13

1.35

0.64

1.34

nulová

2.74

15.35

14.82

2.01

2.30

aktivní

3.52

10.72

10.37

4.86

6.62

nulová

0.0

17.2

35.7

0.0

0.0

PM 10 ve výši 5 μg/m (den/rok)

aktivní

0.0

8.6

17.8

1.9

11.7

Doba překročení koncentrace

nulová

PM 10 ve výši 10 μg/m3
(den/rok)

0.0

4.8

8.6

0.0

0.0

aktivní

0.0

2.3

2.1

0.0

0.0

nulová

0.137

0.362

0.464

0.088

0.109

aktivní

0.153

0.301

0.360

0.164

0.340

kalendářní rok

NO2
1 hodina

benzen

benzo(a)
pyren*

kalendářní rok

kalendářní rok

kalendářní rok

PM10

**

24 hodin

Doba překročení koncentrace
3

PM2,5**

kalendářní rok

* včetně resuspenze částic, koncentrace jsou uvedeny v ng/m3
** včetně resuspenze částic
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4.2. GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ PLOŠNÉHO ROZLOŽENÍ IMISNÍCH PŘÍSPĚVKŮ:
Obrázky znázorňují plošné rozložení imisních příspěvků záměru pro nulovou a aktivní
variantu. Vykresleny byly pro dobu průměrování, pro kterou jsou stanoveny imisní limity.
Obrázek 18: Průměrná roční koncentrace NO2 v µg/m3 - nulová varianta
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Obrázek 19: Průměrná roční koncentrace NO2 v µg/m3 - aktivní varianta
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Obrázek 20: Maximální hodinová koncentrace NO2 v µg/m3 - nulová varianta
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Obrázek 21: Maximální hodinová koncentrace NO2 v µg/m3 - aktivní varianta
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Obrázek 22: Průměrná roční koncentrace benzenu v µg/m3 - nulová varianta
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Obrázek 23: Průměrná roční koncentrace benzenu v µg/m3 - aktivní varianta
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Obrázek 24: Průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu v ng/m3 - nulová varianta
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Obrázek 25: Průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu v ng/m3 - aktivní varianta
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Obrázek 26: Průměrná roční koncentrace PM10 v µg/m3 - nulová varianta
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Obrázek 27: Průměrná roční koncentrace PM10 v µg/m3 - aktivní varianta
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Obrázek 28: Maximální denní koncentrace PM10 v µg/m3 - nulová varianta
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Obrázek 29: Maximální denní koncentrace PM10 v µg/m3 - aktivní varianta

37

Rozptylová studie

II/360 Jaroměřice nad Rokytnou – obchvat

Obrázek 30: Průměrná roční koncentrace PM2,5 v µg/m3 - nulová varianta
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Obrázek 31: Průměrná roční koncentrace PM2,5 v µg/m3 - aktivní varianta
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4.3. VYHODNOCENÍ TABELÁRNÍCH A GRAFICKÝCH VÝSTUPŮ MODELOVÉHO VÝPOČTU
Z tabelárních výsledků a obrázků plošného rozložení imisních koncentrací je zřejmé,
že nejvyšších hodnot je dosahováno podél nejvytíženějších komunikací. V případě nulové varianty
se jedná o průtah městem, především křížení silnic II. třídy.
Po realizaci obchvatu dochází k přesunu imisních příspěvků tranzitní dopravy do extravilánu
města, tedy celkovému poklesu imisního zatížení v hustě obydleném území Jaroměřic
nad Rokytnou. Vliv nové komunikace se pak projevuje při západním okraji města a zástavbě
Popovic, kde dochází k mírnému navýšení imisních příspěvků z dopravy. Obecně lze však
konstatovat, že vypočtené příspěvky jsou ve vztahu k příslušným imisním limitům velmi nízké.
Podrobnější komentář výsledků rozptylové studie ve vztahu k imisním limitům
hodnocených látek je uveden v následujících podkapitolách.

4.3.1. Imisní koncentrace NO2
Průměrná roční koncentrace NO2
Jak již bylo uvedeno, z obrázků plošného rozložení průměrných ročních koncentrací je
zřejmé, že nejvyšších hodnot je dosahováno podél nejvytíženějších komunikací. V případě nulové
varianty dosahují průměrné roční koncentrace NO2 podél silničního průtahu městem až 0,1 μg/m3,
s rostoucí vzdáleností od silnice tyto koncentrace rychle klesají.
Po realizaci obchvatu dochází k přesunu imisních příspěvků tranzitní dopravy do extravilánu
města, čímž dochází ke snížení imisního zatížení podél stávajícího průtahu městem.
U nejbližší obytné zástavby, která je hodnocena na základě vybraných referenčních bodů,
dosahují koncentrace při nulové variantně od 0,019 do 0,109 μg/m3, po realizaci obchvatu hodnot
v rozmezí 0,022 do 0,071 μg/m3.
Imisní příspěvky hodnocených zdrojů jsou velmi nízké. Stávající imisní pozadí je na základě
pětiletých průměrných koncentrací odhadováno v trase nové komunikace v rozmezí
8,8 - 10,3 μg/m3, v centrální části města pak 11,9 μg/m3. Je zřejmé, že imisní limit 40 μg/m3 bude
nadále plněn s velkou rezervou.
Maximální hodinová koncentrace
Na stávající komunikační síti jsou ve výhledovém roce 2035 nejvyšší hodnoty maximální
krátkodobé koncentrace NO2 opět vázány na bezprostřední okolí silnic II. tříd. U charakteristické
obytné zástavby je v nulové variantě dosahováno hodnot v rozmezí 0,55 - 5,04 μg/m3, při aktivní
variantě 0,69 - 3,09 μg/m3.
Z porovnání nejvyšších koncentrací vyplývá, že realizací obchvatu dochází v centrální části
města až ke 40 % snížení maximálních krátkodobých koncentrací z dopravy.
Uvedené maximální hodinové koncentrace jsou velmi nízké a ve všech variantách dosahují
pouze jednotky procent nejvyšší přípustné koncentrace (200 μg/m3). Vzhledem k imisnímu pozadí
průměrné roční koncentrace NO2 lze očekávat, že i imisní limit pro maximální hodinovou
koncentraci bude plněn s velkou rezervou.
Údaje o dosahovaných hodnotách maximální hodinové koncentrace NO2 v předmětném
území lze odhadnout na základě imisního monitoringu stanice Jihlava. Na imisní stanici Jihlava
dosahovala maximální hodinová koncentrace NO2 v roce 2018 hodnoty 65,4 µg/m3 při průměrné
roční koncentraci 12,4 µg/m3.
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Vzhledem k imisnímu pozadí průměrné roční koncentrace NO2 v centrální části Jaroměřic
nad Rokytnou (do 11,9 µg/m3), lze tyto nejvyšší krátkodobé koncentrace NO2 očekávat na stejné
úrovni.
Vypočtené příspěvky maximální hodinové koncentrace jsou velmi nízké a ve všech
variantách dosahují pouze jednotek procent nejvyšší přípustné koncentrace (200 μg/m3). Imisní
limit pro maximální hodinovou koncentraci bude plněn s velkou rezervou.

4.3.2. Průměrná roční koncentrace benzenu
Vypočtené příspěvky k průměrné roční koncentraci benzenu se v celé výpočtové oblasti
pohybují nejvýše do 0,01 g/m3. U nejbližší obytné zástavby, která je hodnocena na základě
vybraných referenčních bodů, jsou dosahované hodnoty v rozmezí 0,0016 - 0,0127 μg/m3
při nulové, resp. do 0,0073 μg/m3 při aktivní variantě.
Uvedené příspěvky představují jen desetiny procenta imisního limitu ve výši 5 μg/m3.
Vzhledem k velmi dobrému imisnímu pozadí lokality, které je v celém hodnoceném území
odhadováno do 1,0 μg/m3, je zřejmé, že imisní limit bude plněn nadále s velkou rezervou.

4.3.3. Průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu
Rovněž vypočtené příspěvky k průměrné roční koncentraci benzo(a)pyrenu jsou
v porovnání s imisním limitem ve výši 1 ng/m3 marginální.
V nulové variantě je ve vybraných referenčních bodech dosahováno hodnot v rozmezí
0,0031-0,0219 ng/m3, v aktivní variantě 0,0035-0,0128 ng/m3.
Imisní pozadí lokality je stanoveno na základě pětiletých imisních průměru v rozmezí 0,3 0,6 µg/m3. Je zřejmé, že v případě průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu bude imisní limit
nadále plněn s velkou rezervou.

4.3.4. Imisní koncentrace PM10
Průměrné roční koncentrace
Příspěvky primární i sekundární prašnosti z automobilové dopravy k průměrné roční
koncentraci budou v bezprostřední blízkosti silnic dosahovat až 2 g/m3 v případě nulové varianty,
po realizaci stavby je dosahováno nejvyšších koncentrací do cca 1,5 g/m3. S rostoucí vzdáleností
však koncentrace velmi rychle klesají a v okrajových částech dosahují cca polovičních hodnot.
I přes zahrnutí resuspenze prachových částic do modelového výpočtu rozptylové studie jsou
vypočtené příspěvky k průměrné roční koncentraci PM10 výrazně nižší než roční imisní limit,
který činí 40 g/m3. Pro nulovou variantu byly vypočteny příspěvky v rozmezí 0,34- 2,25 μg/m3.
V aktivní variantě dosahují příspěvky hodnot od 0,49 do 1,45 μg/m3.
Imisní pozadí lokality je na základě pětiletých průměrných koncentrací stanoveno v rozmezí
18,3 - 20,3 µg/m3 v trase nové komunikace, v centrální části města 20,2 µg/m3. Je zřejmé,
že v případě průměrné roční koncentrace bude imisní limit plněn nadále s velkou rezervou.
Pozn.: Je nutné si uvědomit, že v imisním pozadí, které je stanoveno na základě pětiletých
průměrných koncentrací, je samozřejmě již zohledněn vliv stávající automobilové dopravy v území.
Prostý součet vypočtených příspěvků s imisním pozadím je tak prováděn na straně bezpečnosti.
Maximální denní koncentrace
Maximální denní koncentrace PM10 v nulové variantě byly ve vybraných referenčních
bodech vypočteny od cca 2,0 do 23,6 μg/m3, což odpovídá až 47 % imisního limitu ve výši
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50 μg/m3. V aktivní variantě se maximální denní koncentrace pohybují v rozmezí cca 3,5
až 14,8 μg/m3 tedy do 30 % imisního limitu. V absolutních hodnotách je po realizaci záměru
dosahováno nižších koncentrací.
Je důležité si uvědomit, že u maximálních krátkodobých koncentrací nelze na rozdíl
od průměrných ročních koncentrací imisní příspěvek přímo sčítat s nejvyšší pozaďovou hodnotou.
Legislativou je tolerováno 35 překročení za kalendářní rok. Jak již bylo naznačeno, plošné rozložení
koncentrací neudává informace o četnosti výskytu koncentrací. Přestože jsou maximální denní
koncentrace prezentovány pro území na jednom grafickém výstupu, jsou často vypočteny
pro každý bod za zcela odlišných podmínek (směr a rychlost větru) a nemohou nastat na celém
území ve stejný okamžik. Ve skutečnosti se tyto koncentrace mohou vyskytovat pouze po velmi
krátkou dobu v roce.
Pro ilustraci byla pro koncentraci PM10 ve výši 5 a 10 μg/m3 vypočtena doba překročení.
Z tabelárního vyhodnocení je zřejmé, že těchto koncentrací bude po realizaci stavby dosahováno
u nejbližší obytné zástavby po dobu jednotek maximálně desítek dní v roce.
V případě referenčních bodů podél stávajícího průtahu městem je zřejmý po realizaci stavby
výrazný pokles doby překročení. Např. u referenčního bodu 03, který se nachází v bezprostřední
blízkosti ulice Březinova (stávající II/360) dochází k poklesu doby překročení pro koncentraci
5 μg/m3 z hodnoty 45,1 na 17,5 dní v roce, pro koncentraci 10 μg/m3 je predikován pokles
z 13,4 na 4,7 dní v roce.
Navýšení doby překročení u objektů v blízkosti obchvatové komunikace je méně výrazné
a v absolutních hodnotách je toto překročení nižší.
Dle pětiletých imisních průměrů 36. nejvyšší hodnoty 24-hod koncentrace PM10 je v celém
hodnoceném území dosahováno koncentrací ve výši cca 33,3 - 36,5 μg/m3. Na základě obdobných
výsledků pro nulovou i aktivní variantu lze konstatovat, že nedojde ke zhoršení imisního zatížení
území, které by mohlo mít významný podíl na hodnotách maximální denní koncentrace PM10.
Imisní limit pro maximální denní koncentraci (včetně tolerance jeho překročení) bude
nadále plněn s velkou rezervou.
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4.3.5. Průměrná roční koncentrace PM2,5
Koncentrace PM2,5 tvoří podílovou složku znečišťující látky PM10 a logicky je proto
dosahováno nižších koncentrací než v případě velikosti částic do 10 μm.
V nulové variantně byly vypočteny příspěvky k průměrné roční koncentraci ve výši 0,09 –
0,60 μg/m3 u nejbližší obytné zástavby, po realizaci záměru od 0,13 – 0,39 μg/m3.
Vzhledem k imisnímu pozadí v rozmezí 14,1 - 15,7 μg/m3 lze konstatovat, že imisní limit
ve výši 25 μg/m3, resp. přísnější imisní limit platný od roku 2020 ve výši 20 μg/m3 bude nadále
plněn s rezervou.

5. NÁVRH KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ
Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 zákona
č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší 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, je nutné zajistit alespoň zachování dosavadní úrovně
znečištění pro danou znečišťující látku, tzn. navrhnout kompenzační opatření.
Podle vyhlášky č. 415/2012 Sb. odst. 1, § 27 se kompenzační opatření uloží u stacionárního
zdroje a pozemní komunikace uvedené v § 11 odst. 1 písm. b) zákona v případě, že by jejich
umístěním došlo k nárůstu úrovně znečištění o více než 1 % imisního limitu pro znečišťující látku
s dobou průměrování 1 kalendářní rok.
Podle § 11 odstavce 1 písm. b) zákona se pozemní komunikací rozumí pozemní komunikace
v zastavěném území obce o předpokládané intenzitě dopravního proudu 15 tisíc a více vozidel
za 24 hodin v návrhovém období nejméně 10 let.
Nová trasa silnice II/360 vede mimo zastavěné území Jaroměřic nad Rokytnou, rovněž
prognóza intenzit dopravy v návrhovém období je nižší než 15 000 vozidel/den. V území dále
nedochází k překračování imisních limitů s dobou průměrování 1 kalendářní rok. Pro předmětný
záměr tak nejsou dle platné legislativy vyžadována kompenzační opatření. Kompenzační opatření
nebyla navrhována.
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6. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ
Rozptylová studie prokazuje, že předkládaný záměr „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou –
obchvat“ nezpůsobí nadměrné znečištění ovzduší látkami NO2, benzenem, benzo(a)pyrenem,
PM10 ani PM2,5.
Po realizaci obchvatu dochází k přesunu imisních příspěvků tranzitní dopravy do extravilánu
města, tedy celkovému poklesu imisního zatížení v hustě obydleném území Jaroměřic
nad Rokytnou. Vliv nové komunikace se pak projevuje při západním okraji města a zástavbě
Popovic, kde dochází k mírnému navýšení imisních příspěvků z dopravy.
Pro všechny hodnocené znečišťující látky lze souhrnně uvést, že jejich imisní příspěvky
se na celém hodnoceném území pohybují podstatně pod imisními limity. Ani při zohlednění
stávajícího imisního pozadí nebude docházet k překračování platných imisních limitů, které budou
nadále splněny.
Realizace předmětné stavby je dále plně v souladu s programem zlepšování kvality ovzduší.

7. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ
Pro zpracování rozptylové studie byly použity níže uvedené podklady:
-

-

-
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