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HODNOCENÍ VARIANT PRAŽSKÉHO OKRUHU V ÚSECÍCH 518 A 519

Z HLEDISKA EMISÍ V PRAZE

1. Úvod

Cílem této studie je srovnat severní a jižní variantu úseků 518 a 519 Pražského okruhu

z  hlediska  ovlivnění  okolí  hlavních  dopravních  tras  v  Praze  emisemi  z  automobilového

provozu. Studie proto obsahuje výpočet emisí NOx, CO, prachu - PM10 a benzenu jednak ze

severních úseků Pražského okruhu a jednak z hlavních dopravních tras v západní, severní a

východní části Prahy v r.2025 v následujících variantách:

1. Původní varianta "J", přes Suchdol, se kterou počítá Územní plán hl.m.Prahy

2. Nulová varianta "0" bez severní části Pražského okruhu

3. Varianta "SsA" kolem Velkých Přílep a Libčic n.Vlt. s propojením Suchdol - Bohnice

4. Varianta "SsB" kolem Velkých Přílep a Libčic n.Vlt. bez propojení Suchdol - Bohnice

Intenzity dopravy na hlavních dopravních trasách v Praze ve všech 4 variantách byly

převzaté z modelových výpočtů  TSK. Emise znečišťujících látek byly  vypočtené emisním

modelem MEFA06 doporučeným MŽP ČR.

2. Vstupní údaje

2.1. Hlavní dopravní trasy 

Při výběru komunikací pro stanovní emisí z automobilového provozu byl kritériem před-

poklad největšího dopadu jednotlivých variant Pražského okruhu v úsecích 518 a 519. Pro

hodnocení byly vybrané komunikace v následujícím textu.  Čísly jsou označené jednotlivé

úseky těchto komunikací znázorněné na schématu na obrázcích na konci studie a odpovída-

jící rovněž úsekům v databázi intenzit dopravy.

1. Pražský okruh, části 518 a 519 ve variantě J. Začíná na křižovatce okruhu s Evropskou

ulicí, před Přední Kopaninou, v místech kde se od něj odpojuje silnice R7, se otáčí k SV

a V, prochází pod Suchdolem, vysokým mostem překračuje Vltavu, severem obchází

Čimice a Dolní Chabry a v MÚK Březiněves kříží  dálnici  D8. Délka 16,4 km. Úseky

23 - 34 a 1101 - 1130.
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2. Pražský okruh ve variantě  S. Začíná na křižovatce okruhu s Evropskou ulicí,  po trase

původní  silnice  R7  míří  k  SZ,  za  Tuchoměřicemi  se  odpojuje  od  R7  a  míří  k  SV,

prochází mezi Lichocevsí a Velkými Přílepy, jižně od Turska se stáčí k V, jižně od Libčic

n.Vlt. překonává Vltavu, severně míjí Klecany a u Sedlece se napojuje na trasu dálnice

D8,  po které vede k JV na MÚK Březiněves.  Délka 25 km. Úseky 5 - 22,  31 - 34 a

104 - 114.

3. Pražský okruh Březiněves - Satalice. Shodné pokračování okruhu ve variantách J i S. Od

MÚK Březiněves míří k východu, severně obchází Třeboradice, Miškovice a Přezletice,

východně od Vinoře se stáčí k jihu a mezi Satanicemi a H.Počernicemi se napojuje na

Vysočanskou radiálu, silnici R10 a další část okruhu. Úseky 1131 - 1152.

4. Trasa Evropská, Vítězné nám. a Svatovítská od křižovatky s Pražským okruhem u Ruzyně

po křižovatku na Prašném mostě. Úseky 37 - 38, 351 - 374, 401 - 432 a 4001 - 4004.

5. Trasa Karlovarská, Bělohorská a Patočkova od křižovatky s okruhem u Řep po křižovatku

na Prašném mostě včetně části tunelů od Malovanky po Prašný most. Úseky 43 - 44,

501 - 520 a 5004 - 5020.

6. Část Městského okruhu Prašný most - Pelc Tyrolka vedená tunely Blanka. Úseky 521 -

538.

7. Trasa Povltavská, Čuprova a Vysočanská radiála od Pelc Tyrolky po MÚK Satalice. Úseky

539 - 578 a 5047.

8. Trasa Vítězné náměstí, Jugoslávských partyzánů, Podbabská, část Roztocké a Kamýcká

do Suchodla a dále buď po silnici II/241 přes Černý Vůl a Velké Přílepy na MÚK Velké

Přílepy (ve var. SsB) nebo po nové komunikaci Suchdol - MÚK Vel.Přílepy (ve var.SsA).

Navíc ve var.J přivaděč Na Rybářce v Suchdole mezi Kamýckou a okruhem. Úseky 301

- 350, 1153 - 1154 a 3001 - 3012.

9.  Trasa  Cínovecká,  Liberecká  a  V  Holešovických  od  MÜK Březiněves  po  křižovatku  s

Městským okruhem na Pelc Tyrolce. Úseky 215 - 250.

10.  Propojení  Suchdola  (Kamýcké  ulice)  s  Bohnicemi  po  nízkém mostě  přes  Vltavu  ve

variantě  SsA.  Dále  v  Bohnicích  ulice  K  Pazderkám,  Čimická  v  celé  její  délce  od

křižovatky s okruhem "J" po Kobyliské nám.,  ulice Pod Sídlištěm a Střelničná až po

křižovatku s Libereckou. Úseky 701 - 728 a 801 - 818.

11. Zbytek Pražského okruhu od Evropské po Karlovarskou. Úseky 35 - 36 a 39 - 42.

12. Zbytek silnice R7 ve variantě 0 od Evropské, ve var.J od MÚK Přední Kopanina a ve

variantách S od MÚK Tuchoměřice po Středokluky. Úseky 1 - 4 ve var.S, 1 - 22 ve var.J

a 1 - 34 ve var.0.
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13.  Zbytek  dálnice  dálnice  D8 ve  variantách  0  a  J  od  MÚK Březiněves  a  ve  var.S od

křižovatky u Sedlece po Panenské Břežany. Úseky 201 - 202 ve var.S a 201 - 214 ve

variantách J a 0.

2.2. Intenzita dopravy na sledovaných komunikacích

Intenzity dopravy v jednotlivých variantách na sledovaných komunikacích byly převzaté

z modelových výpočtů TSK, ve kterých byl kladený zvýšený důraz na poptávku po jednotli-

vých úsecích silniční sítě. Zároveň byla vypočtena průměrná jízdní rychlost v daném úseku.

V  tabulkách  na  str.16 - 35  jsou  uvedené  vstupní  údaje  pro  jednotlivé  úseky  komunikací

(podle čísel z kapitoly 2.1.) zahrnující průměrný počet osobních, lehkých nákladních (do 6 t)

a těžkých nákladních aut (včetně autobusů) za 24 hodin, délku úseku v metrech, průměrný

sklon komunikace v procentech, průměrnou rychlost  provozu a stupeň  plynulosti  provozu

potřebný pro emisní model a vysvětlený v kapitole 3.

3. Metoda výpo čtu a prezentace výsledk ů

3.1. Emisní model

Emise NOx, CO, prachu - PM10 a benzenu z automobilového provozu byly vypočtené

na základě intenzit provozu jednotlivých druhů vozidel a délky jednotlivých úseků komunikací

pomocí programu MEFA 06. Program MEFA 06 umožňuje výpočet emisí 15 znečišťujících

látek z libovolného množství úseků silnic, pokud je pro každý úsek zadána délka, podélný

sklon,  rychlost  vozidel,  plynulost  dopravy a počet  osobních,  lehkých nákladních,  těžkých

nákladních aut  a autobusů  za den. Přitom je počítáno s dynamickou skladbou vozového

parku pro zvolený výpočtový rok a typ silnice, tj. s tím, jaké procento z určitého druhu vozidel

splňuje jaké emisní normy a jakým procentem se taková vozidla podílejí na provozu. Navíc je

možné zvolit směrově rozlišená nebo nerozlišená data o intenzitě dopravy. Plynulost dopravy

se podle programu MEFA 06 určuje tak, že plynulému provozu na silnicích v extravilánu

odpovídá hodnota 1, pro plynulý provoz ve městě, kdy vozidla občas zastavují na křižovat-

kách je zadávána hodnota 2 – 3. Při popojíždějící koloně vozidel (režim Stop & Go) je třeba

použít hodnotu plynulosti 8 – 9, ve výjimečných případech až 10.

Pro  výpočet  emisí  ze  silnic  v  této  studii  byl  zvolený  výpočtový  rok  2025.  Program

MEFA06 umožňuje výpočty emisí až po rok 2020. Další vývoj emisních faktorů zatím nelze
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odhadnout,  můžeme ale  předpokládat,  že  v souvislosti  s technickým pokrokem ve  vývoji

motorů  emisní faktory v žádném případě  nebudou vzrůstat.  Pokud tedy pro stav v r.2025

použijeme emisní faktory pro rok 2020, zůstáváme při odhadu emisí na straně bezpečnosti.

Při výpočtu emisí odpovídala skladba vozového parku provozu na silnicích v Praze. Na

všech úsecích silnic byla použita směrově  rozlišená data o intenzitě  dopravy,  protože se

počítaly  zvlášť  úseky tam a  zpět  (různé  údaje  o  intenzitě  dopravy).  Rychlost  jízdy  byla

převzatá z výpočtu TSK. Stanovení plynulosti dopravy se věnuje další kapitola.

3.2. Plynulost dopravy

Plynulost  dopravy  byla  odvozena  ze  dvou hodnot  rychlosti  dopravy,  které  poskytuje

dopravní model TSK.

1. Označíme  V1  rychlost dopravy po úseku komunikace "bez zatížení", tj. rychlost, kterou

by po uvedeném úseku jela auta, pokud by byl tak nízký provoz, že by hustota provozu

neovlivňovala jejich rychlost.

2. Označíme  V2  rychlost dopravy "po zatížení" úseku, tj. rychlost, kterou skutečně auta po

daném úseku pojedou se započtením vlivu skutečné poptávky po těchto úsecích.

Bude-li množství aut v daném úseku vyšší než daná komunikace zvládne, bude dochá-

zet  ke  kongescím  a  rychlost  dopravy  bude  klesat.  Z  toho  vyplývá,  že  stupeň  plynulosti

dopravy může být funkcí podílu rychlostí V2 / V1. Stupeň plynulosti byl tedy stanoven podle

následující tabulky:

Podíl  V2 / V1 Stupeň plynulosti
1,00 - 0,85 1
0,85 - 0,75 2
0,75 - 0,65 3
0,65 - 0,55 4
0,55 - 0,45 5
0,45 - 0,35 6
0,35 - 0,25 7
0,25 - 0,15 8
0,15 - 0,05 9
0,05 - 0,00 10

Plynulost dopravy značně ovlivňuje emise znečišťujících látek z daného úseku komuni-

kace. Při  kongescích může být  až o řád vyšší než za podmínek běžného provozu a to i

přesto, že počet aut, které při kongesci danou komunikací za časový úsek projede, je nižší
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než při běžném provozu. Neustálé akcelerování a brždění a emise z volnoběhu při stání  pak

působí vysoký emisní faktor na 1 km jízdy.

3. 3.  Prezentace výsledků výpočtu

Výsledky výpočtu jsou uspořádány do tabulek, pro každou ze 4 sledovaných znečišťují-

cích látek je samostatná tabulka. V tabulce jsou uvedené pro každou z 13 tras z kapitoly 2.1.

vypočtené emise v t/r  pro všechny 4 varianty severní části  Pražského okruhu. V prvním

sloupci je základní varianta "J", následuje nulová varianta "0" a varianty "SsA" a "SsB". 

Pro snadnější porovnání emisí mezi jednotlivými variantami byly emise z jednotlivých

tras ve variantách "0", "SsA" a "SsB" vyjádřené rovněž v procentech těchto emisí v základní

variantě "J". V řádku 2 popisujícím emise z okruhu ve variantách S nemohl být procentuelní

podíl vypočtený, protože severní varianta okruhu ve var.J neexistuje.

4. Výsledky výpo čtu

4.1. Emise NOx

Z tabulky na str.7 vyplývá, že celkové emise NOx dosahují ve var.J asi 1720 t/r a ve

variantách SsA a SsB kolem 1780 t/r, což není příliš významný rozdíl. Rozdíl mezi SsA a

SsB je  z  tohoto  pohledu zanedbatelný.  Podstatně  vyšší  celkové emise přes 2300 t/r  se

vyskytují ve variantě 0, tedy pokud by okruh vůbec nebyl realizován.

Při podrobnějším rozboru výsledků se však objevují podstatné rozdíly mezi jednotlivým

variantami.  Nejhorší  situace  z  hlediska  emisí  může  vzniknout  ve  var.0,  kdy na hlavních

dopravních tazích přes centrální část Prahy může docházet ve srovnání s variantou J k 1,3-

násobným emisím na Evropské, Vítězném náměstí, Svatovítské, na spojnici Vítězné nám. -

Suchdol a na výpadovce V Holešovických, Liberecká a Cínovecká, ke 2x vyšším emisím na

Povltavské a Vysočanské radiále, ke 2,6-krát vyšším emisím na Karlovarské, Bělohorské a

Patočkově a více než 6-krát (!) vyšším emisím v tunelech Blanka mezi Prašným mostem a

Pelc Tyrolkou. 
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Ve variantách SsA a SsB je emisní situace na hlavních dopravních trasách v Praze o

něco  lepší,  v  každém případě  je  ale  podstatně  horší  než  ve  variantě  J.  Ve  srovnání  s

variantou J budou emise NOx 1,1 - 1,2-krát vyšší na Evropské, Vítězném náměstí, Svatovít-
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ské a na spojnici  Suchdol  -  Bohnice -  Střelničná,  zhruba 1,5-krát vyšší  na Povltavské a

Vysočanské radiále a na trase Vítězné nám. - Suchdol - Vel.Přílepy a 1,6 - 1,7-krát vyšší na

Karlovarské, Bělohorské a Patočkově a v úseku Prašný most - Pelc Tyrolka. Podstatný rozdíl

mezi variantami SsA a SsB se objevuje pouze na trase Vítězné nám. - Suchdol - Vel.Přílepy,

kde neexistence mostu mezi Bohnicemi a Suchdolem působí nižší emise, které jsou ale stále

vyšší než ve var.J.

4.2. Emise CO 

Z tabulky na str.9 vyplývá, že celkové emise CO dosahují ve var.J přes 2100 t/r a ve

variantách SsA a SsB kolem 2300 t/r, což není příliš významný rozdíl. Rozdíl mezi SsA a

SsB je z tohoto pohledu zanedbatelný.  Podstatně  vyšší celkové emise téměř  5200 t/r  se

vyskytují ve variantě 0, tedy pokud by okruh vůbec nebyl realizován.

Při podrobnějším rozboru výsledků se však objevují podstatné rozdíly mezi jednotlivým

variantami.  Nejhorší  situace  z  hlediska  emisí  může  vzniknout  ve  var.0,  kdy na hlavních

dopravních  tazích  přes centrální  část  Prahy může docházet  ve  srovnání s variantou J  k

1,4 - 1,7-násobným  emisím  na  Evropské,  Vítězném  náměstí,  Svatovítské,  na  spojnici

Vítězné nám. - Suchdol a na výpadovce V Holešovických, Liberecká a Cínovecká, ke 2,8-

krát  vyšším  emisím  na Povltavské a Vysočanské radiále,  ke 3,6-krát  vyšším emisím na

Karlovarské, Bělohorské a Patočkově a více než 13-krát (!) vyšším emisím v tunelech Blanka

mezi Prašným mostem a Pelc Tyrolkou. 

Ve variantách SsA a SsB je emisní situace na hlavních dopravních trasách v Praze o

něco  lepší,  v  každém případě  je  ale  podstatně  horší  než  ve  variantě  J.  Ve  srovnání  s

variantou J budou emise NOx 1,1 - 1,2-krát vyšší na Evropské, Vítězném náměstí, Svatovít-

ské a na spojnici  Suchdol - Bohnice - Střelničná, 1,4-krát vyšší na trase Vítězné nám. -

Suchdol - Vel.Přílepy, zhruba 1,8-krát vyšší na Povltavské a Vysočanské radiále a na Karlo-

varské,  Bělohorské a Patočkově  a  téměř  2x vyšší  v úseku Prašný most  -  Pelc  Tyrolka.

Podstatný rozdíl  mezi variantami SsA a SsB se objevuje pouze na trase Vítězné nám. -

Suchdol - Vel.Přílepy,  kde neexistence mostu mezi Bohnicemi a Suchdolem působí nižší

emise, které jsou ale stále 1,2-krát vyšší než ve var.J.
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4.3. Emise prachu     -     PM10   
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Z tabulky na str.11 vyplývá, že celkové emise prachu - PM10 dosahují ve var.J 80 t/r a

ve variantách SsA a SsB téměř 84 t/r, což není příliš významný rozdíl. Rozdíl mezi SsA a

SsB je z tohoto pohledu zanedbatelný. Podstatně vyšší celkové emise 54 t/r se  vyskytují ve

variantě 0, tedy pokud by okruh vůbec nebyl realizován.

Při podrobnějším rozboru výsledků se však objevují podstatné rozdíly mezi jednotlivým

variantami.  Nejhorší  situace  z  hlediska  emisí  může  vzniknout  ve  var.0,  kdy na hlavních

dopravních  tazích  přes centrální  část  Prahy může docházet  ve  srovnání s variantou J  k

1,4 - 1,6-násobným  emisím  na  Evropské,  Vítězném  náměstí,  Svatovítské,  na  spojnici

Vítězné nám. - Suchdol  a na výpadovce V Holešovických, Liberecká a Cínovecká, ke 2,6-

krát  vyšším  emisím  na Povltavské a Vysočanské radiále,  ke 3,5-krát  vyšším emisím na

Karlovarské, Bělohorské a Patočkově a ke 13-krát (!) vyšším emisím v tunelech Blanka mezi

Prašným mostem a Pelc Tyrolkou. 

Ve variantách SsA a SsB je emisní situace na hlavních dopravních trasách v Praze o

něco  lepší,  v  každém případě  je  ale  podstatně  horší  než  ve  variantě  J.  Ve  srovnání  s

variantou J budou emise NOx 1,2 - 1,3-krát vyšší na Evropské, Vítězném náměstí, Svatovít-

ské a na spojnici Suchdol - Bohnice - Střelničná, téměř 1,5-krát vyšší na trase Vítězné nám. -

Suchdol - Vel.Přílepy, zhruba 1,8 - 1,9-krát vyšší na Povltavské a Vysočanské radiále a na

Karlovarské, Bělohorské a Patočkově a více než 2-krát vyšší v úseku Prašný most - Pelc

Tyrolka. Podstatný rozdíl mezi variantami SsA a SsB se objevuje pouze na trase Vítězné

nám. - Suchdol - Vel.Přílepy, kde neexistence mostu mezi Bohnicemi a Suchdolem působí

nižší emise, které jsou ale stále 1,2-krát vyšší než ve var.J.
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4.4. Emise benzenu 
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Z tabulky na str.13 vyplývá, že celkové emise prachu - PM10 dosahují ve var.J necelých

26 t/r a ve variantách SsA a SsB téměř 28 t/r, což není příliš významný rozdíl. Rozdíl mezi

SsA a  SsB je z  tohoto pohledu  zanedbatelný.  Podstatně  vyšší  celkové emise 54 t/r  se

vyskytují ve variantě 0, tedy pokud by okruh vůbec nebyl realizován.

Při podrobnějším rozboru výsledků se však objevují podstatné rozdíly mezi jednotlivým

variantami.  Nejhorší  situace  z  hlediska  emisí  může  vzniknout  ve  var.0,  kdy na hlavních

dopravních  tazích  přes centrální  část  Prahy může docházet  ve  srovnání s variantou J  k

1,3 - 1,5-násobným  emisím  na  Evropské,  Vítězném  náměstí,  Svatovítské,  na  spojnici

Vítězné nám. - Suchdol a na výpadovce V Holešovických, Liberecká a Cínovecká, ke 2-krát

vyšším  emisím  na  Povltavské  a  Vysočanské  radiále,  ke  2,8-krát  vyšším  emisím  na

Karlovarské, Bělohorské a Patočkově a k téměř 10-krát (!) vyšším emisím v tunelech Blanka

mezi Prašným mostem a Pelc Tyrolkou. 

Ve variantách SsA a SsB je emisní situace na hlavních dopravních trasách v Praze o

něco  lepší,  v  každém případě  je  ale  podstatně  horší  než  ve  variantě  J.  Ve  srovnání  s

variantou J budou emise NOx 1,2 - 1,3-krát vyšší na Evropské, Vítězném náměstí, Svatovít-

ské,  na  spojnici  Suchdol  -  Bohnice  -  Střelničná  a  na  trase  Vítězné  nám.  -  Suchdol  -

Vel.Přílepy, zhruba 1,3 - 1,5-krát vyšší na Povltavské a Vysočanské radiále a na Karlovar-

ské, Bělohorské a Patočkově a více než 1,6-krát vyšší v úseku Prašný most - Pelc Tyrolka.

Podstatný rozdíl  mezi variantami SsA a SsB se objevuje pouze na trase Vítězné nám. -

Suchdol - Vel.Přílepy,  kde neexistence mostu mezi Bohnicemi a Suchdolem působí nižší

emise, které jsou ale stále 1,1-krát vyšší než ve var.J.
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5. Závěr

Z  hlediska  emisí  všech  4  sledovaných  znečišťujících  látek  se  varianta  J  jeví  jako

nejvýhodnější,  jednak  proto,  že  má  celkově  nejnižší  množství  emisí  a  jednak  proto,  že

nejméně zatěžuje emisemi centrální část Prahy. Naopak nejméně vhodná je varianta 0, při

které by docházelo na většině dopravních tras v Praze k mnohem vyšším emisím, na severní

části Městského okruhu (tunely Blanka) až k 6 - 13-násobným ve srovnání s variantou J.

Obě severní varianty Pražského okruhu SsA i SsB budou zatěžovat emisemi NOx, CO,

prachu - PM10 i benzenu západní, centrální, severní i východní část Prahy významně více

než varianta J. Rozdíl mezi variantami SsA a SsB se projevuje pouze na trase Vítězné nám.

- Suchdol - Vel.Přílepy,  kde v případě  chybějícího spojení mezi  Suchdolem a Bohnicemi

budou emise o něco nižší na úkor ostatních tras.

Vyšší  zátěž  ovzduší  v  Praze  v  případě  severních  variant  Pražského  okruhu  oproti

variantě jižní má následující příčiny:

1) Největší část dopravy v Praze  je tvořena buď dopravou vnitroměstskou nebo dopravou,

která má ve městě počátek nebo konec. Tranzitní doprava tvoří jen malou část. Severní

část Pražského okruhu by měla proto řešit zejména dopravu v Praze.

2) Čím dále od centra povede severní část Pražského okruhu, tím méně bude pro dopravu v

Praze využívána.  Jednoduše řečeno,  pojede-li  někdo z Ruzyně  do Vysočan nebo z

Počernic  do Suchdola,  rozhodně  nezvolí  nejméně  o  10 km delší  trasu kolem Libčic

n.Vltavou, ale pojede do centra přes Městský okruh. Naopak v případě  jižní varianty

Pražského  okruhu  bude  výhodnější  využít  tuto  trasu  a  vyhnout  se  riziku  ucpaného

centra.

3) Z těchto faktů vyplývá,  že na rozdíl  od jižní varianty bude v případě  severních variant

vznikat mnohem větší tlak na dopravu uvnitř Prahy, zatímco kapacitní Pražský okruh

bude využíván podstatně méně.

4)  Protože  ale  vnitroměstské komunikace včetně  Městského okruhu nebudou  na takový

dopravní tlak dimenzované, budou na nich pravidelně vznikat kongesce.

5) Při kongescích mnohokrát stoupá množství emisí znečišťujících látek produkované motory

automobilů, jednak v důsledku neustálé akcelerace a brždění, jednak v důsledku emisí

při stání v kolonách.

6) Z tohoto důvodu bude množství emisí vyprodukované dopravou uvnitř Prahy podstatně

vyšší, než by odpovídalo prostému rozdílu intenzit dopravy ve variantách J a S.
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Na emisích z dopravy velkou měrou závisí i celkové znečištění ovzduší v Praze, uvádí

se,  že  automobilová  doprava  v  Praze  je  příčinou  60 - 85 % hodnot  průměrných  ročních

koncentrací znečišťujících látek v pražském ovzduší. Bylo by proto nanejvýš vhodné zvolit

pro řešení dopravní situace takovou variantu, která může imisní situaci v Praze zlepšit, nebo

alespoň  nezhoršovat.  To ale znamená v co největší  možné míře zabránit  kongescím na

vnitroměstských trasách v Praze, a tedy vybudovat Pražský okruh tak, aby dokázal z těchto

tras odvést co nejvíce vnitroměstské dopravy. Tuto podmínku splňuje varianta J Pražského

okruhu ale v žádném případě varianty SsA a SsB. Zcela nejhorší možností ale samozřejmě

zůstává varianta 0, tedy stav, kdy se v důsledku nedohod nerealizuje ani jedna z variant

okruhu.
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   Emise z hlavnich dopravnich tras v Praze - Prach-PM10

   Trasa                                         Varianta J            Varianta 0            Varianta Ss A         
Varianta Ss B
                                               Emise t/r  %var.J     Emise t/r  %var.J     Emise t/r  %var.J     
Emise t/r  %var.J     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------
 1 Prazsky okruh var.J                            15.619   100.0         0.000     0.0         0.000     0.0        
0.000     0.0
 2 Prazsky okruh var.S                             0.000    -1.0         0.000    -1.0        15.809    -1.0        
15.807    -1.0
 3 Prazsky okruh Brezineves-Satalice              15.694   100.0         7.233    46.1         8.687    55.4        
8.680    55.3
 4 Evropska+Vitezne.nam.+Svatovitska               2.144   100.0         3.458   161.2         2.597   121.1        
2.612   121.8
 5 Karlovarska+Belohorska+Patockova                8.279   100.0        29.083   351.3        15.900   192.0        
15.830   191.2
 6 Mest.okruh Pras.most-Pelc Tyrolka               5.426   100.0        70.558  1300.4        11.115   204.9        
11.253   207.4
 7 Povltavska+Vysocanska radiala                   6.055   100.0        15.707   259.4        11.102   183.4        
11.102   183.4
 8 Spoj.Vitez.nam.-Suchdol-Vel.Prilepy             0.855   100.0         1.218   142.4         1.265   147.9        
1.075   125.7
 9 Cinovecka+Liberecka+V Holesovockach             5.408   100.0         8.557   158.2         5.670   104.8        
5.854   108.2
10 Spoj.Suchdol-Bohnice+Cimicka+Strelnicna         0.598   100.0         0.458    76.6         0.757   126.6        
0.751   125.8
11 Zbytek Prazskeho okruhu                         3.141   100.0         2.673    85.1         2.169    69.1        
2.179    69.4
12 Zbytek silnice R7                               3.160   100.0        13.990   442.7         0.711    22.5        
0.761    24.1
13 Zbytek dalnice D8                              13.722   100.0        12.247    89.2         8.011    58.4        
8.031    58.5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------
   Celkem                                         80.101   100.0       165.182   206.2        83.794   104.6        
83.935   104.8



   Emise z hlavnich dopravnich tras v Praze - NOx

   Trasa                                         Varianta J            Varianta 0            Varianta Ss A         
Varianta Ss B
                                               Emise t/r  %var.J     Emise t/r  %var.J     Emise t/r  %var.J     
Emise t/r  %var.J     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------
 1 Prazsky okruh var.J                           387.858   100.0         0.000     0.0         0.000     0.0        
0.000     0.0
 2 Prazsky okruh var.S                             0.000    -1.0         0.000    -1.0       432.421    -1.0       
430.587    -1.0
 3 Prazsky okruh Brezineves-Satalice             307.213   100.0       175.523    57.1       222.173    72.3       
221.920    72.2
 4 Evropska+Vitezne.nam.+Svatovitska              37.938   100.0        50.979   134.4        42.878   113.0        
43.090   113.6
 5 Karlovarska+Belohorska+Patockova              171.193   100.0       444.828   259.8       278.192   162.5       
278.075   162.4
 6 Mest.okruh Pras.most-Pelc Tyrolka             105.399   100.0       654.136   620.6       177.123   168.1       
178.713   169.6
 7 Povltavska+Vysocanska radiala                 142.101   100.0       284.863   200.5       212.556   149.6       
212.796   149.7
 8 Spoj.Vitez.nam.-Suchdol-Vel.Prilepy            22.793   100.0        28.810   126.4        33.339   146.3        
26.623   116.8
 9 Cinovecka+Liberecka+V Holesovockach           125.833   100.0       167.375   133.0       129.626   103.0       
131.888   104.8
10 Spoj.Suchdol-Bohnice+Cimicka+Strelnicna        18.528   100.0        15.305    82.6        23.117   124.8        
23.120   124.8
11 Zbytek Prazskeho okruhu                        67.796   100.0        65.495    96.6        58.231    85.9        
58.494    86.3
12 Zbytek silnice R7                              66.777   100.0       193.611   289.9        18.475    27.7        
19.277    28.9
13 Zbytek dalnice D8                             265.820   100.0       245.961    92.5       154.666    58.2       
155.206    58.4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------
   Celkem                                       1719.248   100.0      2326.884   135.3      1782.797   103.7      
1779.790   103.5



   Emise z hlavnich dopravnich tras v Praze - CO

   Trasa                                         Varianta J            Varianta 0            Varianta Ss A         
Varianta Ss B
                                               Emise t/r  %var.J     Emise t/r  %var.J     Emise t/r  %var.J     
Emise t/r  %var.J     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------
 1 Prazsky okruh var.J                           388.280   100.0         0.000     0.0         0.000     0.0        
0.000     0.0
 2 Prazsky okruh var.S                             0.000    -1.0         0.000    -1.0       389.385    -1.0       
388.362    -1.0
 3 Prazsky okruh Brezineves-Satalice             340.340   100.0       150.101    44.1       188.666    55.4       
188.442    55.4
 4 Evropska+Vitezne.nam.+Svatovitska             116.295   100.0       180.656   155.3       135.683   116.7       
136.273   117.2
 5 Karlovarska+Belohorska+Patockova              276.936   100.0       994.678   359.2       491.738   177.6       
491.063   177.3
 6 Mest.okruh Pras.most-Pelc Tyrolka             164.314   100.0      2231.401  1358.0       325.869   198.3       
331.713   201.9
 7 Povltavska+Vysocanska radiala                 153.300   100.0       425.666   277.7       270.905   176.7       
271.243   176.9
 8 Spoj.Vitez.nam.-Suchdol-Vel.Prilepy            27.453   100.0        38.972   142.0        38.856   141.5        
33.472   121.9
 9 Cinovecka+Liberecka+V Holesovockach           197.874   100.0       336.894   170.3       205.671   103.9       
214.795   108.6
10 Spoj.Suchdol-Bohnice+Cimicka+Strelnicna        23.431   100.0        18.382    78.5        28.001   119.5        
28.042   119.7
11 Zbytek Prazskeho okruhu                        78.767   100.0        74.222    94.2        54.786    69.6        
55.071    69.9
12 Zbytek silnice R7                              81.648   100.0       499.327   611.6        15.478    19.0        
17.134    21.0
13 Zbytek dalnice D8                             276.470   100.0       244.639    88.5       153.654    55.6       
154.170    55.8
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------
   Celkem                                       2125.109   100.0      5194.937   244.5      2298.691   108.2      
2309.781   108.7



   Emise z hlavnich dopravnich tras v Praze - Benzen

   Trasa                                         Varianta J            Varianta 0            Varianta Ss A         
Varianta Ss B
                                               Emise t/r  %var.J     Emise t/r  %var.J     Emise t/r  %var.J     
Emise t/r  %var.J     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------
 1 Prazsky okruh var.J                             4.530   100.0         0.000     0.0         0.000     0.0        
0.000     0.0
 2 Prazsky okruh var.S                             0.000    -1.0         0.000    -1.0         4.743    -1.0        
4.737    -1.0
 3 Prazsky okruh Brezineves-Satalice               2.830   100.0         1.314    46.4         1.997    70.6        
1.993    70.4
 4 Evropska+Vitezne.nam.+Svatovitska               1.627   100.0         2.461   151.2         1.941   119.3        
1.958   120.3
 5 Karlovarska+Belohorska+Patockova                3.805   100.0        10.557   277.4         5.652   148.5        
5.707   150.0
 6 Mest.okruh Pras.most-Pelc Tyrolka               2.144   100.0        20.968   977.8         3.442   160.5        
3.515   163.9
 7 Povltavska+Vysocanska radiala                   2.376   100.0         4.779   201.2         3.236   136.2        
3.241   136.4
 8 Spoj.Vitez.nam.-Suchdol-Vel.Prilepy             0.569   100.0         0.720   126.7         0.747   131.4        
0.643   113.1
 9 Cinovecka+Liberecka+V Holesovockach             2.983   100.0         4.452   149.2         3.043   102.0        
3.165   106.1
10 Spoj.Suchdol-Bohnice+Cimicka+Strelnicna         0.542   100.0         0.442    81.6         0.670   123.7        
0.672   124.0
11 Zbytek Prazskeho okruhu                         0.943   100.0         1.024   108.6         0.800    84.9        
0.806    85.5
12 Zbytek silnice R7                               0.967   100.0         5.223   540.2         0.200    20.7        
0.205    21.2
13 Zbytek dalnice D8                               2.374   100.0         2.202    92.7         1.252    52.7        
1.259    53.0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------
   Celkem                                         25.690   100.0        54.143   210.8        27.722   107.9        
27.901   108.6


