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1. Úvod 

Hutní průmysl je jedním z nejvýznamnějších původců emisí znečišťujících látek 

do ovzduší. S přítomností hutního průmyslu navíc úzce souvisí existence dalších 

průmyslových technologií (chemický průmysl, strojírenství, apod.), vysoká hustota osídlení a 

s ní související průmyslové emise – teplárny, elektrárny, apod. a neprůmyslové emise – 

doprava, lokální topeniště, apod. 

Obr. 1: Pohled z věže ostravské radnice, zdroj (1) 

Typickým příkladem této lokality je průmyslový region Ostravsko-karvinské aglomerace, 

který tvoří společně s přilehlým polským územím průmyslový region Horního Slezska, jeden 

z nejprůmyslovějších regionů Evropy. Zásoby kvalitního černého uhlí, dostatek vodních 

zdrojů a tradiční obchodní trasy skrz region, zdůrazněné následným spojení s okolními 

regiony pomocí železnice, umožnilo koncem 18. a především v 19. a 20. století vznik a rozvoj 

průmyslu, především těžby uhlí, hutnictví železa a strojírenství. V návaznosti na rozvoj 

průmyslu se díky pracovním příležitostem vysoce zvyšovala rovněž hustota osídlení. 

V důsledku toho je Ostravsko- karvinská aglomerace jednou z nejhustěji osídlených oblastí 

v ČR (viz. Obr. 2). 
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Obr. 2: Hustota osídlení v ČR podle okresů, zdroj (2) 

V hustě osídlených oblastech, které jsou zároveň postižené vysokými koncentracemi 

znečišťujících látek v ovzduší, je nutné tento nepříznivý stav řešit. Pro přijetí jakýchkoli 

opatření vedoucích k nápravě nepříznivého stavu, která jsou často finančně náročná, je 

vhodné, aby rozhodnutí předcházelo realistické posouzení vlivu jednotlivých zdrojů a skupin 

zdrojů na kvalitu ovzduší a vyhodnocení skutečného vlivu plánovaných opatření na 

koncentrace znečišťujících látek v ovzduší. 

Vhodnou metodou, která tyto vyhodnocení umožňuje je matematické modelování rozptylu 

znečišťujících látek v ovzduší. Aby bylo možné realisticky posoudit stav ovzduší v zatížených 

lokalitách a původce zvýšených koncentrací znečišťujících látek pomocí matematického 

modelování, je nutné v takových oblastech zahrnout do výpočtu svým charakterem různorodé 

kategorie zdrojů znečišťování ovzduší, zdroje průmyslové i neprůmyslové, zdroje svým 

vlivem významné lokálně i zdroje významně ovlivňující rozsáhlé oblasti. Je tudíž nutné 

provádět výpočet detailně, aby bylo možné postihnout zdroje lokálního dosahu, a zároveň 

modelovat v rozsáhlém území, aby bylo možné postihnout vliv zdrojů ovlivňujících velká 

území.  

Díky kombinaci těchto dvou faktorů a velkému množství zdrojů znečišťování ovzduší 

v hustě osídleném průmyslovém regionu je matematické modelování rozptylu znečišťujících 

látek v ovzduší velice náročné na přípravu dat pro modelování a na výpočetní čas. 
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Cílem práce je vyvinout a prakticky odzkoušet modelovací systémy pro hodnocení stavu 

ovzduší v obou, z hlediska ochrany kvality ovzduší, nejdůležitějších případech – pro 

krátkodobé extrémně vysoké koncentrace znečišťujících látek v ovzduší a pro nadlimitní 

dlouhodobé (roční) koncentrace znečišťujících látek v ovzduší. Tyto modelovací systémy by 

měli především v co nejvyšší míře automatizovat proces přípravy vstupních dat pro 

modelování, vytvořit nástroje pro analýzu výsledků modelování a především zrychlit a 

zautomatizovat proces modelování tak, aby bylo možné zkrátit proces modelování u 

nejsložitějších výpočtů z řádově dnů až týdnů na jednotky hodin. 

Tyto systémy budou založeny na postupech a poznatcích, které již byly získávány 

při pracích hodnotících kvalitu ovzduší na pracovišti autora, tj. Laboratoře geografických 

informačních systémů katedry Ochrany životního prostředí v průmyslu, Fakulty metalurgie a 

materiálového inženýrství, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Jedná se 

především o využití synergie kombinace matematických modelů a geografických 

informačních systémů, které jsou využívány jako vynikající prostředek pro zpracování, 

uchovávání, analýzu a prezentování prostorových vstupních dat a výsledků modelování. Tyto 

postupy a poznatky byly mimo jiné publikovány v práci (3), na jejíž výsledky tato práce 

navazuje a dále je rozvíjí. 

Důvodem vývoje takovýchto systémů byla potřeba modelovat rozptyl znečišťujících látek 

v rozsáhlých hustě osídlených oblastech. Toto modelování bylo klíčovou součástí analýz 

hodnotících kvalitu ovzduší a původce znečištění v ovzduší. Matematické modelování lze 

navíc rovněž využít jako nástroj predikující vliv změn na úrovni vstupních parametrů 

modelování (parametry zdrojů, meteorologické podmínky, apod.) na kvalitu ovzduší ve 

sledované lokalitě. Tato možnost dělá z matematického modelování rozptylu znečišťujících 

látek v ovzduší účinný nástroj pro podporu rozhodování pro řízení kvality ovzduší a územní 

plánování. 
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2. Znečišťování ovzduší 

2.1. Atmosféra 

Zemská atmosféra je vrstva plynů obklopujících planetu Zemi, udržovaných na místě 

zemskou gravitací. Obsahuje přibližně 75% dusíku a 21% kyslíku, se stopovým množstvím 

dalších plynů. Atmosféra chrání pozemský život před nebezpečnou sluneční radiací a 

stabilizací teplotních rozdílů mezi dnem a nocí. 

Atmosféra nemá jednoznačnou vrchní hranici – místo toho plynule řídne a přechází 

do vesmíru. Tři čtvrtiny atmosférické hmoty leží v prvních 11 km nad povrchem země, v 

troposféře. Název troposféra pochází z řeckého slova „tropos“. Troposféra sahá od povrchu 

země až do 7 km v polárních oblastech a 17 km okolo rovníku a je nejnižší vrstvou atmosféry 

vůbec. Teplota troposféry klesá s nadmořskou výškou. Nad troposférou jsou dále rozlišovány 

– stratosféra (do 50 km, teplota s výškou roste), mezosféra (do 80 km, teplota s výškou klesá), 

termosféra (do 640 km, teplota s výškou klesá) a exosféra tvořící plynulý přechod do 

vesmírného prostoru. (4) 

Znečišťování ovzduší se projevuje především v přízemní části troposféry nazývané též 

mezní vrstva. V následující tabulce je uvedeno průměrné složení atmosféry v oblasti 

troposféry. 

Tab. 1: Průměrné složení vlhkého vzduchu (4) 

Hlavní plynné 
složky 

% objemové g/m3 % hmotnostní 

Dusík 75,65 867 74,08 
Kyslík 20,29 265 22,64 
Voda   3,12   23   1,97 
Argon   0,90     14,7   1,26 

Vedlejší plynné 
složky 

ppm objemové mg/m3 ppm hmotnostní 

Oxid uhličitý 305 549 469 
Neon 174 14,4 12,30 
Helium 5,0     0,82   0,70 
Methan   0,97     0,63   0,54 
Krypton   0,97     3,32   2,83 
Oxid dusný   0,49     0,87   0,74 
Vodík   0,49     0,04   0,03 
Xenon   0,08     0,41   0,35 
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2.2. Zdroje znečišťování ovzduší 

Zdroje znečišťování ovzduší lze rozdělit podle jejich původu jednak na antropogenní, 

neboli zdroje dané činností člověka (především průmysl, doprava a lokální vytápění), jednak 

přírodní (neupravený zemský povrch, větrné a prašné bouře, výbuchy sopek, elektrické 

výboje v atmosféře, přírodní rozkladné procesy, dýchání živých organismů aj.). Podle 

hrubých odhadů se dostává do atmosféry ročně okolo 3.1012 kg chemických látek 

považovaných za znečišťující ve všech skupenstvích. Antropogenní zdroje se v současnosti na 

celkové produkci znečišťujících látek podílejí asi z 10%. 

I když by se mohlo na první pohled zdát, že znečištění produkované lidskou činností je 

málo významné, je třeba si uvědomit, že tyto znečišťující látky (ZL) jsou často velmi 

agresivní a jejich produkce působí převážně lokálně poblíž zdrojů, které jsou převážně 

situovány v hustě osídlených oblastech. Převážná část antropogenních ZL atmosféry se 

vyskytuje na severní polokouli, zatímco znečištění z přírodních zdrojů je rozloženo 

rovnoměrněji. V důsledku všech těchto skutečností převládá v oblastech se špatnou kvalitou 

ovzduší většinou znečištění z antropogenních zdrojů. (5) 

Dělení zdrojů znečišťování ovzduší 

Zdroje znečišťování ovzduší je možné členit pomocí různých kritérií. Podle geometrické 

konfigurace na bodové (např. ústí komínů), liniové (silnice, železnice, letecký koridor apod.) 

a plošné (orná půda, povrch skládky, reprezentace lokálních topenišť, kde nahrazuje větší 

množství malých bodových zdrojů blízko u sebe apod.) 

Podle délky trvání znečišťování na okamžité a kontinuální. Okamžité zdroje dodávají do 

ovzduší určité množství ZL v určitém časově ohraničeném intervalu a následně ukončí svoji 

činnost, např. odstřely v lomech, požáry, ekologické havárie. Svým charakterem patří většina 

zdrojů znečišťování mezi zdroje kontinuální, neboli zdroje vypouštějící ZL dlouhodobě 

průběžně ve stabilním množství. 

Podle výšky se rozdělují zdroje znečišťování na přízemní (nízké) a výškové (vysoké). 

Přízemní zdroje se nacházejí bezprostředně na zemském povrchu nebo v jeho těsné blízkosti a 

ovlivňují především své bezprostřední okolí. Výškové zdroje mohou být umístěny desítky až 

stovky metrů nad zemským povrchem a svým působením mohou ovlivnit i dosti vzdálené 

oblasti. (5) 
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Z hlediska kontroly a evidence znečišťování ovzduší se rozdělují zdroje na stacionární a 

mobilní. Stacionární zdroje v průběhu své činnosti nemění svou polohu. Jsou to např. 

technologické objekty, obsahující stacionární spalovací zařízení, zařízení technologických 

procesů, plochy s možností úletu ZL, skládky odpadů apod. Mobilní zdroje znečišťování jsou 

všechna pohyblivá zařízení se spalovacími a jinými motory, která způsobují znečišťování 

ovzduší, zejména silniční motorová vozidla, letadla, plavidla nebo železniční kolejová 

vozidla. (6) 

2.3. Látky znečišťující ovzduší 

ZL mohou být děleny podle skupenství, chemického složení nebo podle míry škodlivosti. 

Podle skupenství se ZL dělí na tuhé, kapalné a plynné.  

Z hlediska chemického složení se rozdělují do skupin např. podle sloučenin jednotlivých 

základních prvků na sloučeniny síry, dusíku, kyslíku atd. nebo podle svých charakteristických 

účinků - těkavé uhlovodíky (VOC), polyaromatické uhlovodíky (PAU), persistentní organické 

polutanty (POPs), organické sloučeniny síry, atd. Některé z chemických sloučenin, které se 

dostávají do ovzduší, jsou látky relativně stálé, jiné podléhají snadno různým reakcím a mění 

svou fyzikální i chemickou povahu během transmise v ovzduší, mnoho dalších ZL se 

v atmosféře teprve tvoří. 

Z hlediska škodlivosti se ZL dělí např. podle jejich zdravotního účinku na alergeny, látky 

kancerogenní, mutagenní, radioaktivní apod. Samostatnou skupinu znečišťujících látek tvoří 

pachy, což jsou většinou plyny a páry organického původu, které registruje člověk čichem už 

ve velmi nízkých koncentracích. (5) 

2.3.1. Tuhé a kapalné znečišťující látky 

Částice tuhých a kapalných ZL vytvářejí se vzduchem dvojfázové disperzní systémy, které 

se podle jejich stability dělí prachy a aerosoly.  

Jako prach se označují malé částice tuhých látek, které po rozptýlení v klidném disperzním 

prostředí mají pádovou rychlost, která odpovídá zákonům volného pádu. Podle velikosti 

částic se rozlišuje hrubý prach (částice větší než 40 µm), střední prach (částice o velikosti 1 – 

40 µm) a jemný prach (částice menší než 1µm). 

Jako aerosol se označují tuhé a kapalné částice, které po rozptýlení v klidném disperzním 

prostředí vytvářejí stabilní systém, protože mají zanedbatelnou sedimentační rychlost. 
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Závažný je především účinek menších částic, které adsorbují na svém povrchu další složky 

znečištěného ovzduší a napomáhají tak jejich transportu do plic. Malé částice pronikají do 

dýchacích cest v počtu až několika miliard denně. Na vdechnutí těchto částic reaguje 

organismus různě v závislosti na jejich velikosti a chemických i fyzikálních vlastnostech. (7) 

Z hlediska účinku na lidské zdraví byly definovány velikostní skupiny aerosolu 

označované jako PMx (Particulate Matter), kde x je 10, 2,5 nebo 1,0 µm. Vzorek aerosolu PMx 

potom představuje soubor částic, kdy částice o aerodynamickém průměru x µm jsou 

předřazeným odběrovým zařízením (impaktor, cyklon) separovány s účinností právě 50%. 

Přitom částice menší než x jsou ve vzorku obsaženy s téměř 100% pravděpodobností a 

naopak částice větší než x s pravděpodobností blížící se 0. (8) 

 

Obr. 3: Znázornění velikosti částic PM10 a PM2,5, zdroj (9) 

Částice větší než 5 µm se při vdechnutí zachytí v horních cestách dýchacích, odkud jsou 

odstraňovány činností řasinkového epitelu. Částice menší než 5 µm pronikají do dolních cest 

dýchacích a jsou zadržovány v plicích. Částice menší než 0,01 µm se vzhledem ke své malé 

hmotnosti chovají jako plyny a jsou většinou vydechovány. (6) 

2.3.2. Plynné znečišťující látky 

Plynné znečišťující látky představují různé plyny a páry, které se dostávají do ovzduší 

jednak z přírodních zdrojů např. následkem různých fotochemických reakcí, elektrickými 

výboji, sopečnou činností nebo rostlinnou činností, jednak jako důsledek lidské činnosti. 

Největší množství těchto antropogenních škodlivin představují zplodiny spalování paliv 
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používaných v energetice, dopravě, průmyslu, k vytápění domácností, případně k jiným 

účelům. Velmi významným zdrojem těchto škodlivin jsou různé průmyslové technologie, 

jako je energetika, hutnický, chemický průmysl nebo koksárenství. 

Mezi plynné znečišťující látky se zařazují především sloučeniny síry (SO2, H2S), 

sloučeniny dusíku (NO, NO2, NH3), přízemní ozón (O3), oxid uhelnatý (CO), těkavé 

uhlovodíky (VOC) nebo polyaromatické uhlovodíky (PAU). 

2.3.3. Znečišťování ovzduší hutními technologiemi 

Hutnictví jako průmyslové odvětví zabývající se výrobou kovů, jejich mechanickou, 

tepelnou a chemickou úpravou patří mezi největší průmyslové znečišťovatele životního 

prostředí. Výroba kovů je charakteristická mimořádně velkými přesuny surovin a produktů a 

enormní spotřebou energie. Spotřeba energie na výrobu jedné tuny válcované oceli je 

v průmyslově vyspělých státech 18 – 20 GJ/t. Energeticky je zde nejnáročnější výroba 

surového železa (asi 60% uvedené hodnoty), na výrobu oceli je spotřebováno asi 10% a na 

tváření oceli s dalšími technologiemi asi 30% uvedeného množství energie. (10) 

Roční produkce oceli je v České republice v posledních 15 letech relativně stabilní a 

pohybuje se okolo 6,5 – 7 milionů tun oceli ročně. 

Většina této produkce je soustředěna v Ostravsko-karvinské aglomeraci do tří hutních 

podniků – ArcelorMittal Ostrava a.s., Třinecké železárny a.s. a Evraz Vítkovice steel a.s. 

První dva jmenované podniky jsou klasickými hutními kombináty s úplným hutním cyklem 

od zpracování hutních surovin po konečnou výrobu ocelových výrobků a polotovarů. Výroba 

oceli v Evraz Vítkovice steel neobsahuje výrobu surového železa, které podnik odebírá 

z výroby ArcelorMittal Ostrava a.s. 
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Obr. 4: Roční výroba oceli v ČR (11) 

Proces výroby oceli lze rozdělit do čtyř základních kroků: 

• Zpracování surovin pro vsázku do vysoké pece – aglomerace a koksovny; 

• výroba surového železa ve vysokých pecích; 

• výroba surové oceli – ocelárny; 

• tváření oceli – válcovny, rourovny, drátovny, kovárny, apod. 

Z hlediska ochrany ovzduší jsou hutě jedny z nejproblematičtějších průmyslových 

provozů. Patří mezi nejvýznamnější zdroje PM10, NOx, SO2, CO, PAU a těžkých kovů. 

Problematickou jsou zejména aglomerace a koksovny. Aglomerace jsou v hutích 

v současnosti největším zdroje prachových částic a koksovny jsou významné především jako 

zdroj PAU. 
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Tab. 2: Emise vybraných znečišťujících látek z hutních podniků v roce 2007 (12) 

  PM10 [t/rok] SO2 [t/rok] NOX [t/rok] 

ArcelorMittal 
Ostrava 

Aglomerace   896   3325   1042 

Koksovna   272     166     324 

Vysoké pece   197         0       30 

Ocelárna   137     118     708 

Energetika   136   5396   3184 

Ostatní provozy       6       12     136 

Celkem 1643   9017   5424 

Třinecké 
železárny 

Aglomerace   359   1752   1201 

Koksovna     77       98     123 

Vysoké pece     45     233       91 

Ocelárna   242       79      79 

Energetika     66   1598     798 

Ostatní provozy       4       25       70 

Celkem   793   3786   2361 

Moravskoslezský 
kraj 

Průmysl 3361 28453 21410 
Všechny zdroje 3649 28685 25075 
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Smog 

Všechna velká města a průmyslové aglomerace jsou dnes postiženy typem znečištění 

ovzduší, které označujeme jako smog. Smogová situace je stav mimořádně znečištěného 

ovzduší, kdy úroveň znečištění ovzduší znečišťující látkou překročí zvláštní imisní limit 

stanovený prováděcím právním předpisem. Zvláštním imisním limitem se rozumí taková 

úroveň znečištění ovzduší, při jejímž překročení hrozí již při krátké expozici riziko poškození 

lidského zdraví nebo poškození ekosystému. (8) 

V závislosti na jejich chemické povaze se rozlišují různé druhy smogů, z nichž nejčastěji 

se vyskytují dva typy, které se od sebe výrazně liší: 

a) Londýnský smog je směsí kouře z uhlí a mlhy a má vysoký obsah oxidu siřičitého, který 

mu dodává silně redukční charakter (někdy se nazývá kyselý smog). Londýnský smog se tvoří 

při velkých vlhkostech vzduchu a doprovází ho hustá mlha. Svých maximálních koncentrací 

dosahuje v ranních hodinách při teplotách 0 – 5 oC. 

b) Losangeleský smog je tvořen směsí ozónu a peroxidů organických sloučenin, které 

vznikají fotochemickou reakcí mezi oxidy dusíku a různými organickými látkami, např. 

parami benzinu nebo zplodinami nedokonalého spalování. Jeho výskyt je vždy podmíněn 

vysokými koncentracemi znečišťujících látek v ovzduší a intenzivním slunečním zářením. 

Tento smog má přívlastek losangeleský, protože první záznamy o složení a specifických 

vlastnostech tohoto typu znečištění pocházejí z USA z oblasti městské aglomerace Los 

Angeles. Tento typ smogu má oxidační charakter a bývá označován také jako fotochemický 

smog. Tvoří se při nízkých vlhkostech vzduchu a za bezoblačného počasí. Nejintenzivnější je 

během odpoledne při teplotách 25 – 30 oC . Základním zdrojem škodlivin, které se podílejí na 

jeho vzniku, je městský automobilový provoz. (4) 

Oba dva druhy smogu však mají také některé společné rysy. V obou případech jde o směsi 

aerosolových částic a plynných znečišťujících látek. U Londýnského smogu to jsou převážně 

primárně emitované tuhé částice a kapičky vodného roztoku kyseliny sírově, u losangeleského 

smogu sekundárně vznikající síranový a organický aerosol. Oba druhy smogu vznikají díky 

znečištění ovzduší způsobené převážně spalováním paliv. V Londýně to bylo spalování uhlí a 

v Los Angeles spalování kapalných a plynných paliv. (4) 
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2.4. Faktory ovlivňující rozptyl znečišťujících látek v ovzduší 

Faktory, které ovlivňují koncentraci znečišťujících látek, je možné rozdělit do tří skupin: 

• Faktory zdroje; 

• faktory ovzduší; 

• faktory ostatního prostředí. 

Obr. 5: Rozptyl znečišťujících látek v ovzduší (3) 

 

Faktory zdroje: 

Emise ze zdroje nejvýznamněji ovlivňují koncentraci ZL v ovzduší. Rozložení koncentrací 

ovlivňuje geometrická charakteristika zdroje a fyzikální vlastnosti emisí. Geometrické 

charakteristiky popisují tvar zdroje. Pro modelování jsou zdroje reprezentovány body, liniemi, 

plochami či objemy. 

Fyzikální vlastnosti emisí jsou zejména množství tepla obsažené v emisích, hustota emisí, 

skupenství jednotlivých podílů, velikost a tvar částic. Důležitými parametry jsou také 

charakteristiky proudění emisí ze zdroje, jako je průměrná rychlost proudění, případně směr 

výtoku. (3) 
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Faktory ovzduší: 

Ovzduší je dynamické prostředí, jehož parametry se mění v prostoru a čase a některé 

s velkou mírou náhodnosti. Vliv na rozptyl ZL v ovzduší mají především teplota ovzduší, vítr, 

atmosférické srážky a vlhkost vzduchu. 

Atmosféra se ohřívá od Slunce. Přímým zářením jen zanedbatelně. Vzduch se hlavně 

ohřívá slunečním zářením nepřímo, kontaktem se zemským povrchem, který je ohřátý 

slunečním zářením. Jednotlivé částice vzduchu mohou přenášet teplo do vyšších vrstev 

atmosféry. Pro rozptyl ZL v ovzduší je důležité teplotní zvrstvení neboli závislost teploty 

vzduchu na výšce. (3) 

Vítr je základní meteorologický prvek popisující proudění vzduchu v určitém místě 

atmosféry v daném časovém okamžiku vzhledem k zemskému povrchu. Vítr je prostředkem 

přenosu vody a ostatních příměsí v atmosféře včetně znečišťujících látek. Směr a rychlost 

větru se mohou v závislosti na reliéfu terénu i v malých vzdálenostech výrazně lišit. (3) 

Na snížení koncentrace ZL v ovzduší mají příznivý vliv atmosférické srážky. Pozitivně lze 

hodnotit jejich podíl na vymývání škodlivin z atmosféry, ale přímým negativním důsledkem 

tohoto procesu je vznik tzv. kyselých dešťů. U plynných látek záleží rychlost vymývání na 

jejich chemických vlastnostech. Menší částice aerosolu jsou lépe vychytávány sněhem, větší 

naopak deštěm. (3) 

Ostatní faktory: 

Mezi další faktory, které ovlivňují rozptyl ZL se řadí terén a topologická situace. Průběh 

terénu ohraničuje proudění a topografická situace ovlivňuje proudění v mezní vrstvě zejména 

velikostí a typem drsnosti povrchu. (15) 

2.4.1. Meteorologická charakteristika inverzních situací 

Charakteristickým znakem troposféry je pokles teploty vzduchu s přibývající nadmořskou 

výškou. Změnu teploty vzduchu připadající na 100 m výšky udává tzv. vertikální teplotní 

gradient. Klesá-li teplota vzduchu s nadmořskou výškou, považuje se vertikální teplotní 

gradient za kladný. Adiabatický teplotní gradient závisí na tlaku, teplotě a vlhkosti vzduchu. 

Jeho hodnota je 0,98°C na 100 m v případě, že vzduch neobsahuje nasycenou vodní páru, v 

praxi je považován za konstantní a hodnota je zaokrouhlena na 1°C na 100 m. V případě, že 

vzduch obsahuje nasycenou vodní páru, dochází pří pohybu vzhůru ke kondenzaci vody a 
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uvolněné kondenzační teplo zmenšuje pokles teploty. Pak lze hovořit o nasyceně 

adiabatickém gradientu, jehož hodnota je 0,65°C na 100 m (13) 

Hodnota vertikálního teplotního gradientu závisí na tzv. teplotním zvrstvení ovzduší, 

neboli na průběhu teploty s nadmořskou výškou. V případě kdy teplota vzduchu v atmosféře 

klesá s výškou pomaleji ve srovnání s hodnotou suchého adiabatického gradientu nebo se s 

výškou nemění (izotermie), mluví se o stabilním stavu atmosféry. V atmosféře se vhodně 

zvolí hladina a z této hladiny se vychýlí pomocí určitého vnějšího impulzu vzduchová částice 

ve vertikálním směru. V případě stabilního stavu atmosféry má vzduchová částice má po 

svém částečném vychýlení tendenci k návratu do původní hladiny. Za situace, kdy vychýlená 

částice urychleně pokračuje v započatém vertikálním pohybu a zvětšuje svou výchylku už bez 

působení vnějšího impulzu, se atmosféra nachází v instabilním (labilním) stavu. Při tomto 

stavu teplota vzduchu v atmosféře klesá s výškou rychleji. Teplotní gradient je tedy vyšší ve 

srovnání s hodnotou adiabatického gradientu. Mezním případem je indiferentní stav, v němž 

vychýlená vzduchová částice nejeví tendenci ke zvětšování své počáteční výchylky, ani se 

samovolně nevrací do původní polohy. Při tomto stavu pokles teploty vzduchu s výškou 

odpovídá adiabatickému gradientu (14). 

Je zřejmé, že čím větší je stabilita v atmosféře, tím horší jsou podmínky pro vertikální 

promíchávání vzduchu, což znesnadňuje vertikální transport hybnosti, tepla, vodní páry a 

nejrůznějších příměsí včetně znečišťujících látek. 

Nejstabilnějším typem teplotního zvrstvení ovzduší jsou inverze teploty vzduchu, při 

kterých v určitých vrstvách atmosféry teplota vzduchu roste s nadmořskou výškou. Jsou 

významné zejména proto, že stabilní teplotní zvrstvení ovzduší v nich brání promíchávání 

vzduchu jak ve vertikálním, tak i horizontálním směru. V inverzní vrstvě se často vytváří 

vrstevnatá oblačnost, která zejména v zimě způsobuje výrazné zkrácení délky slunečního 

svitu v nižších polohách oproti nadinverzním polohám horským, kde za inverze zpravidla 

panuje jasné a poměrně teplé počasí (13). Při těchto meteorologických podmínkách často 

dochází ke vzniku smogu. 

Podle výšky inverzní vrstvy nad zemským povrchem se inverze dělí na přízemní a 

výškovou inverzi teploty vzduchu. U výškové inverze je její dolní hranice v určité výšce nad 

zemským povrchem. Naproti tomu dolní hranice přízemní inverze teploty leží přímo u 

zemského povrchu.  

Podle geneze se rozeznává pět hlavních typů teplotních inverzí: 
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• Radiační inverze; 

• subsidenční inverze; 

• inverze z turbulence; 

• advekční inverze; 

• frontální inverze. 

Radiační inverze jsou způsobeny vyšší rychlostí ochlazování zemského povrchu oproti 

atmosféře. Proto vznikají za klidných jasných nocí, během noci postupně zesilují a svého 

maxima dosahují těsně před východem slunce. Ve dne obvykle zanikají vlivem ohřevu 

slunečním zářením. Vzniku radiačních inverzí výrazně napomáhá i existence sněhové 

pokrývky. Čistý čerstvý sníh odráží dopadající sluneční záření a součastně brání přívodu tepla 

z půdy, čímž podstatně přispívá k prochlazování přízemních vrstev vzduchu (14). 

V atmosféře dochází k silným sestupným pohybům vzduchu z vyšších vrstev atmosféry do 

nižších, hlavně v oblastech vysokého tlaku vzduchu. Vzduch zpravidla neklesá až k 

zemskému povrchu, ale v určité výšce přechází sestupné proudění v horizontální roztékání, 

proto jsou subsidenční inverze zpravidla inverzemi výškovými. Tyto inverze jsou poměrně 

časté (14). 

Turbulentní inverze vznikají za stabilního teplotního zvrstvení ovzduší. Ve vrstvě vzduchu 

přiléhající k zemskému povrchu při silném turbulentním proudění, které vznikne např. při 

přechodu proudění nad drsnější typ terénu, nastane intenzivní promíchávání vzduchu. Tuto 

vrstvu, ve které se teplotní gradient blíží adiabatickému, se nazývá směšovací vrstva. Nad 

touto vrstvou zůstává zachován původní průběh teploty vzduchu. Tím dochází ke vzniku 

teplotní inverze nad horní hranicí směšovací vrstvy. Jde o vertikálně nepříliš mohutné inverze 

(14). 

Advekční inverze vznikají při proudění relativně teplého vzduchu nad studenější zemský 

povrch, jeho přízemní vrstvy se od tohoto povrchu ochlazují. Tato situace nastává v zimě při 

proudění teplejšího oceánského vzduchu nad prochlazenou pevninu. Může také nastat situace, 

že se vzduch ohřeje od půdy beze sněhu, rychle ohřáté slunečním zářením a dále pak doputuje 

nad místa pokrytá sněhem. Tam dojde k ochlazení spodní vrstvy vzduchu a ke vzniku 

přízemní inverze. Advekční inverze se vyskytují také jako výškové, proudí-li teplejší vzduchu 

nad studenější vzduch (14). 
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Frontální inverze vznikají při pohybech atmosférických front, nejčastěji na teplých 

frontách. Relativně teplý vzduch se nasune nad studený, který je tímto teplým vzduchem 

postupně zatlačován. Tyto inverze však mohou vznikat také na studených frontách. Studený 

vzduch postupně zatlačuje teplejší vzduchovou hmotu, přičemž klín těžšího studeného 

vzduchu odspodu proniká do teplé vzduchové hmoty a nadzvedává ji (14). 
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3. Modelování prostorových jevů 

Dle (16) je model struktura, reprezentace nebo popis, který je navržen k tomu, aby 

demonstroval tvar, strukturu nebo fungování studovaného předmětu, zařízení, systému nebo 

jevu. 

Jak je z této definice patrné, je každý model nějakým vhodným zjednodušením nebo 

abstrakcí konkrétního předmětu nebo jevu, která zachovává všechny jeho, pro danou 

problematiku podstatné, vlastnosti a umožňuje je tak lépe pochopit a studovat. Obecný princip 

využití „modelů“ při zkoumání světa a osvojování si dovedností je běžně využíván nejen 

člověkem, ale také jinými vyššími organismy (např. předstíraný lov u kočkovitých šelem), a 

je to základní a přirozený způsob poznávání světa. 

Používané modely je možné podle způsobu, jakým jsou realizovány, rozdělit do dvou 

kategorií: 

• Fyzické modely; 

• abstraktní modely. 

Fyzické (také fyzikální) modely jsou dle tohoto členění modely, které reprezentují 

studovanou skutečnost pomocí hmotných předmětů a zařízení. Jako příklady v praxi 

používaných fyzikálních modelů lze uvést: 

• Dětské hračky (např. panenka - model dítěte, autíčko – model automobilu); 

• vojenské výcvikové prostory (model bojiště); 

• simulátory (model kosmické lodě, letadla, automobilu, atd.); 

• globusy a mapy (modely světa), atd. 

Fyzické modely jsou v problematice ochrany životního prostředí používány méně často 

než modely matematické. Nejčastěji se zde uplatňují jako součást základního výzkumu, kdy 

jsou sledovány základní charakteristiky a závislosti zkoumaných jevů, nebo při verifikaci 

výsledků modelování matematického. 

Pro fyzické modelování přenosu a rozptylu znečišťujících látek v ovzduší jsou využívány 

speciální aerodynamické tunely. Tyto aerodynamické tunely lze zjednodušeně charakterizovat 

jako kanály o velkém příčném průřezu, kterými proudí plyn. Maketa studované oblasti je do 

tohoto kanálu umístěna. Tyto tunely jsou primárně používány pro studium aeroelasticity a 
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proudění. Také je v nich ale možně provádět výzkum šíření znečišťujících látek v ovzduší 

(17). V EU je jsou instituty provádějící tato modelování sdružena do organizace EWA (18). 

ČR je zde zastoupena Ústavem Výzkumným a zkušebním leteckým ústavem. 

Oproti tomu abstraktní modely studovanou skutečnost vhodným způsobem reprezentují 

abstraktně pomocí vzorců, algoritmů, diagramů, apod. Podtřídou abstraktních modelů, jsou 

modely matematické, které pro reprezentaci reálných jevů využívají matematické vzorce a 

rovnice. Matematické modely jsou stále častěji využívány v různých oborech lidské činnosti. 

Jako příklady lze uvést: 

• Fyzika (např. Archimédův zákon, Newtonovy zákony, mechanika tuhého tělesa, 

mechanika kontinua, Maxwellovy rovnice); 

• konstrukce strojů a zařízení; 

• ekonomie (analýzy trhu, předpovědi vývoje ekonomiky); 

• sociologie (chování davů, modely chování, modely sociálních interakcí); 

• biologie (vývoj a vzájemné interakce populací); 

• ochrana životního prostředí (záplavy, půdní eroze, šíření škodlivin, atd.). 

V dalším textu již bude věnována pozornost pouze matematickým modelům týkajících se 

problematiky přenosu a rozptylu znečišťujících látek v ovzduší. 

3.1. Chyby matematických modelů 

Známý britský statistik George Box prý kdysi prohlásil: „Všechny modely jsou špatně, 

některé modely jsou užitečné.“ (All models are wrong, some models are useful) Tato výstižná 

zkratka trefně popisuje tu skutečnost, že při sestavování matematických modelů a následných 

výpočtech vznikají zákonitě chyby, které ovlivňují výsledky modelování. Dle (19) je možné 

schematicky popsat proces vytvoření matematického modelu: 
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Obr. 6: Obecné schéma výpočtu pomocí matematického modelu 

Chyba 1: Tato chyba vzniká při fyzikální formulaci problému, kde se určuje, které 

fyzikální jevy a zákonitosti budou brány v úvahu a které budou zanedbány. Typické jsou 

rovněž zjednodušující předpoklady. 

Chyba 2: Vzniká při matematické formulaci fyzikálního popisu. Jsou to především 

dodatečné předpoklady, které nemusí odpovídat realitě. 

Chyba 3: Běžným problémem spojeným s matematickými modely je neexistence 

matematického algoritmu vedoucího k nalezení matematické formulace řešení modelu 

v konečném počtu kroků (analytické řešení). Proto je nutné matematický model 

přeformulovat do formy numerického modelu, u kterého je už možné nalézt alespoň přibližné 

řešení. 

Chyba 4: Další chyba je způsobena samotným výpočtem. V současnosti jsou výpočty 

nutné pro získání řešení numerického modelu obvykle realizovány na počítačích. Počítače ale 

nemohou operovat s reálnými (ani komplexními) čísly v matematickém smyslu slova. Tyto 

čísla musí být při výpočtu nahrazena čísly s plovoucí desetinnou čárkou neboli čísly 

s konečným počtem desetinných míst. Tím ovšem vznikají zaokrouhlovací chyby a jejich 

kumulování. 

Chyba 5: Poslední chyba je způsobena při zadávání reálných vstupních dat 

do numerického modelu, kdy jsou tyto data získána měřeními pouze s určitou mírou přesnosti 
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nebo (více či méně) odborným odhadem a navíc je nutné je vhodným způsobem aproximovat 

do vyjádření vhodného pro numerický model. Tato data také nemusí být úplná. 

Jediným objektivním způsobem, jak lze posoudit souhrnný vliv všech výše uvedených 

chyb na celkový výsledek modelování, je ověření (verifikace) výsledků modelování pomocí 

srovnání s reálnými daty získanými měřením nebo fyzickým modelováním. Velmi důležité 

jsou zde znalosti chování zkoumaného jevu. Tyto vlastnosti by měly být zachovány 

v numerickém řešení. Naopak v numerickém řešení by se neměly vyskytovat jevy, které jsou 

v rozporu s reálným jevem. Dalším důsledkem všech výše popsaných chyb je ta skutečnost, 

že každý matematický model lze používat pouze pro konkrétní skupinu úloh s určitým 

rozmezím vstupních parametrů. 

3.2. Matematické modely pro ochranu ovzduší 

V problematice ochrany ovzduší se v praxi používá celá řada matematických modelů. 

Agentura pro ochranu životního prostředí USA (Environmental Protection Agency, EPA) 

rozděluje matematické modely do kategorií: 

• Empirické modely; 

• statistické (stochastické) modely; 

• gaussovské modely; 

• numerické modely. (20) 

Empirické modely jsou třída modelů, která je založená na abstrahování zaznamenaného 

chování zkoumaného jevu v závislosti na okolnostech, jsou tedy vytvořeny na základě 

zkušenosti - empirie. Empirické modely jsou v problematice ochrany ovzduší využívány 

především jako predikční modely. Tyto modely jsou obvykle založeny na neuronových sítích 

(21) (22), analýze časových řad (23) (24) nebo regresi (25). Výhodou expertních modelů je 

především jejich relativní nenáročnost na vstupní data. Jejich nevýhodou je především vazba 

na vstupní data, kdy matematické vztahy v modelu závisí na vstupních datech. Proto je 

výsledná matematická formulace expertního modelu pro každou lokalitu unikátní. 

Statistické (stochastické) modely vycházejí z předpokladu, že sledované jevy mají 

charakter náhodné veličiny. Tuto náhodnou veličinu je možné rozložit na část 

deterministickou a část náhodnou (šum). Cílem modelových výpočtů je oddělení těchto dvou 

složek pomocí vhodně zvolených statistických metod. Statistické modely se v problematice 
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ochrany ovzduší uplatňují jako tzv. receptorové modely. Receptorové modely se používají 

pro detekci původců znečištění v místě měření (receptoru). (26) (27) Omezením 

receptorových modelů je to, že analyzují pouze měřící lokalitu. 

Gaussovské modely předpokládají transport emisí z kontinuálního zdroje v konstantním 

homogenním rychlostním poli větru bez prostorových omezujících podmínek. Transport 

samotný probíhá ve směru větru konvekcí a ve směrech na něj kolmých difuzí, která je 

způsobena turbulencemi v atmosféře a je vyjádřena statisticky pomocí (Gaussova) normálního 

rozdělení. Prostorové omezující podmínky, především vliv terénních nerovností, jsou 

zahrnuty do modelu pomocí opravných koeficientů. Mezi nejznámější modely tohoto typu 

patří CALINE3 (28) a ADMS-Urban (29). 

Puff modely jsou vyšší verzí Gaussovských modelů. Rozdíl je v odstranění předpokladu o 

konstantním úniku emisí ze zdrojů. Předpokládají naopak, že emise jsou vypouštěny 

postupně, s měnící se intenzitou emisí. Jako příklad puff modelů lze uvést CALPUFF (30) a 

RIMPUFF (31). 

Numerické modely jsou založeny na numerickém řešení rovnic popisujících proudění 

vzduchu. Předpokládá-li se znalost rychlostního pole větru, lze poté numericky vypočítat 

pohyb jednotlivých částic polutantu. Tato kategorie modelů se nazývá langrangeovské modely 

(např. (32)). Druhou možností je zahrnout transportní rovnici pro polutant nebo polutanty 

přímo do soustavy rovnic popisujících proudění vzduchu a tyto rovnice následně řešit pomocí 

vhodného CFD (Computational Fluid Dynamics) řešiče (33). 

Modely pro hodnocení kvality ovzduší v rozsáhlých oblastech 

Pro hodnocení kvality ovzduší je ve světě používáno několik v principu se o sebe lišících 

modelů: 

• Modely založené na dálkovém průzkumu Země; 

• modely založené na interpolaci dat z imisního monitoringu; 

• modely založené na prostorových analýzách; 

• modely rozptylu znečišťujících látek v ovzduší. 

 

Pro hodnocení aktuálního stavu ovzduší lze i v globálním měřítku využít družicové 

snímkování zemského povrchu. Během posledních deseti let vypustila NASA přístroje 
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MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) a MISR (Multiangle Imaging 

Spectroradiometer) (34) a ESA (European space agency) vypustila přístroj SCIAMACHY 

(Scanning Imaging Absorption Spectrometer for Atmospheric Chartography) (35), které 

umožňují monitorovat v atmosféře prachové částice (Obr. 7), saze (Obr. 8), oxidy dusíku 

(Obr. 9), ozón a další látky. Výsledkem analýz výsledků měření jsou globální mapy znečištění 

s rozlišením 10 x 10km. Díky tomuto snímkování je možné postihnout globální rozložení 

imisí včetně časového průběhu šíření polutantů. Nevýhodou tohoto přístupu je relativně hrubé 

rozlišení snímků a nemožnost predikce důsledků možných opatření na stav ovzduší. 

Obr. 7 Globální rozložení koncentrací PM2,5, zdroj NASA (34)

Obr. 8 Globální rozložení sazí, zdroj NASA (34) 
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Obr. 9 Koncentrace NO2 v Evropě, zdroj ESA (35) 

Modely založené na interpolaci dat z imisního monitoringu jsou založeny na měřeních 

v síti imisního monitoringu, tedy bodových měření. Hodnoty koncentrací polutantů získané na 

stanicích imisního monitoringu jsou na celou plochu zájmové oblosti interpolovány pomocí 

vhodně zvolené interpolační metody, nejčastěji tzv. kriggingu. (36), (37), (38). Výhodou 

tohoto postupu je jeho výpočetní nenáročnost a nenáročnost na vstupní data pro výpočet. 

Mezi zásadní nevýhody tohoto postupu patří především to, že i relativně blízké stanice 

imisního monitoringu se mohou výrazně lišit svým charakterem (pozaďové stanice, dopravní 

stanice, průmyslové stanice, apod.) a tedy i svou prostorovou reprezentativností. Pouhým 

bezhlavým aplikováním je snadno možné dojít k zavádějícím výsledkům, kdy jsou 

opomenuty oblasti s vysokými koncentracemi polutantu jen proto, že se v lokalitě nenachází 

žádná imisní monitorovací stanice, nebo naopak je interpolací zvýrazněn fenomén lokálního 

významu (v řádu stovek metrů až kilometrů) do rozsáhlých oblastí. 

Aby se odstranily tyto nedostatky interpolační metody, zahrnují autoři studií do výpočtů 

další skutečnosti, které mají na koncentrace polutantů neoddiskutovatelný vliv. Do výpočtů 

jsou zahrnovány údaje o místně významných zdrojích emisí, statistické rozložení směru větru, 
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terénní pokryv a další. Výpočet je následně realizován formou prostorové analýzy. Pro tento 

typ modelů se vžil pojem Land Use Regression Models (LUR). (39), (40), (41). 

Poslední, ale pravděpodobně nejpoužívanější metodou je modelování rozptylu 

znečišťujících látek v ovzduší. Kvůli své výpočetní náročnosti zde nejsou využívány 

eulerovské modely založené na numerickém řešení rovnic prodění tekutin. Pro tento typ 

modelování jsou využívány jednodušší modely lagrangeovského (42), (43) nebo 

gaussovského typu (44). Modely lagrangeovského typu jsou obvykle vázány na zvolený 

meteorologický predikční model, který poskytuje lagrangeovskému modelu data 

o rychlostním poli větru. 

Obr. 10: Průměrné denní koncentrace PM10 ve Francii 25.01.2010, zdroj (42) 
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Obr. 11 Průměrné roční koncentrace PM10 ve Skotsku, rok 2009, zdroj (44) 

Obr. 12 Modelování vlivu plánovaných opatření na ovzduší v EU, zdroj (43) 
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Zásadním omezením použití rozptylových modelů pro modelování ve velkých oblastech je 

vysoká výpočetní náročnost používaných modelů, proto je používána pouze relativně hrubá 

výpočetní síť s krokem v řádů kilometrů nebo desítek kilometrů. 

Výpočetní postupy používané v ČR 

V České republice jsou pro hodnocení kvality ovzduší ve velkých oblastech prakticky 

výhradně postupy založené na matematickém modelování rozptylu znečišťujících látek 

v ovzduší. Touto problematikou se zabývá několik organizací. 

Rozptylem znečišťujících látek v ovzduší se zabývá Pracovní skupina nelineárního 

modelování na Ústavu informatiky AV ČR v rámci projektu MEDARD (45). Rozptyl 

znečišťujících látek v ovzduší je zde realizován pomocí lagrangeovského modelu CAMx, 

který spolupracuje s meteorologickým předpovědním modelem MM5. 

Obr. 13 Předpověď koncentrací PM10, zdroj (45) 
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Další organizací, která se zabývá hodnocením kvality ovzduší v rozsáhlých oblastech je 

firma ATEM (Ateliér ekologických modelů), která pro výpočty používá stejnojmenný 

gaussovský model. (46) 

Obr. 14: Maximální hodinové koncentrace NO2 na území Prahy, zdroj (46) 

Hodnocením kvality ovzduší v rozsáhlých oblastech se rovněž zabývají pracovníci Úseku 

ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ. Tato organizace používá pro své výpočty gaussovský model 

SYMOS’97. Pravidelným každoročním výsledkem jsou ročenky popisující znečištění ovzduší 

na území celé ČR (47). ČHMÚ je rovněž autorem strategických dokumentů v oblasti ochrany 

kvality ovzduší (48). 
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Obr. 15: Průměrné roční koncentrace PM10 pro území ČR, zdroj (47) 

 

Obr. 16: Průměrné roční koncentrace PM10 v Moravskoslezském kraji, zdroj (48) 
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Modely rozptylu znečišťujících látek v České republice 

Pro zajištění srovnatelnosti výsledků modelování rozptylu znečišťujících látek v ovzduší 

jsou na území ČR nařízením vlády č. 597/2006 Sb. určeny tři referenční modely – Aeolius, 

ATEM a SYMOS’97. 

Model Aeolius je určen pro modelování koncentrací znečišťujících látek v prostředí 

silničních kaňonu v městských oblastech. ATEM a SYMOS’97 jsou gaussovské modely pro 

modelování rozptylu znečišťujících látek v ovzduší v městských i venkovských oblastech. 

Model ATEM byl vyvinut ve spolupráci firmy ATEM a MFF UK v Praze. Matematická 

formulace modelu nebyla zveřejněna a je součástí obchodního tajemství.  

SYMOS’97 

Systém modelování stacionárních zdrojů byl publikován v r. 1998 ve Věstníku MŽP (49). 

V metodice je popsán gaussovský model rozptylu kouřové vlečky, 3 třídy rychlosti větru a 

stabilitní klasifikace podle Bubníka a Koldovského tj. 5 tříd stability. Metodika umožňuje 

výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, liniových a plošných 

zdrojů. Vypočítá znečištění od většího počtu zdrojů, stanoví charakteristiky znečištění v husté 

geometrické síti referenčních bodů a tímto způsobem je schopna stanovit podklady pro 

názorné kartografické zpracování výsledků výpočtu. Ve výpočtu je zohledněna depozice 

suchá i mokrá a transformace znečišťujících látek pomocí jednoho koeficientu zeslabování. 

Metodika SYMOS’97 doplněna dvěma speciálními postupy výpočtu znečištění ovzduší - 

při inverzích a bezvětří a stanovením rozptylu exhalací vypouštěných z chladících věží 

tepelných elektráren. Tyto dva postupy nejsou v praxi obvykle používány. 

Metodika výpočtu znečištění ovzduší při inverzních situacích 

V metodice SYMOS’97 (50) je použita pro odhad koncentrací při inverzi metoda 

upraveného box-modelu.  

Horní hranice směšovací vrstvy je stejná jako horní hranice přízemní, nebo dolní hranice 

výškové inverze a tvoří plochu, u které se předpokládá, že přes ni exhalace neprostupují, 

výjimkou jsou exhalace, které prorazí inverzi kouřovou vlečkou těsně nad komínem. Tato 

hranice se chová stejně jako odrazová plocha zemského povrchu. Horní hranice směšovací 

vrstvy je ve výšce L nad zemským povrchem. Dále se předpokládá, že koncentrace 

znečišťujících látek jsou závislé pouze na době trvání inverze T, výšce horní hranice 
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směšovací vrstvy L, kouřová vleč
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a na vertikální souřadnici z. Horizontálně jsou koncentrace v každém 

Vertikální rozptyl exhalací je závislý rovněž na podmínkách rozptylu ZL v inverzní vrstvě

č ředpokládají rozptylové podmínky ve II. třídě stability atmosféry.

ůležité, ze kterých zdrojů se exhalace dostanou nad horní hranici smě

Obr. 17. V prvním případě koruna komína H zasahuje nad hranici 

řová vlečka se bude pohybovat nad touto hranicí a proto koncentrace 

ě neovlivní. Pokud efektivní výška komína h = H + ∆h0, kde 

ř ř čky, počítaná pro rychlost větru 1 ms-1, nedosáhne hranice smě

ůstanou pod touto hranicí, jak ukazuje případ 4. 

 Zahrnutí zdroje do výpočtu, zdroj (51) 

řípadech platí: 

       

ě ř číslo 2, vznos kouřové vlečky prorazí hranici smě
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L≤0 ,       

ě jsou koncentrace v každém 

ěž na podmínkách rozptylu ZL v inverzní vrstvě, 

ility atmosféry. 

ů ů se exhalace dostanou nad horní hranici směšovací vrstvy a ze 

zasahuje nad hranici 

ř čka se bude pohybovat nad touto hranicí a proto koncentrace 

, kde ∆h0 je hodnota 

nedosáhne hranice směšovací 

 

  (8) 

ě ř č ř čky prorazí hranici směšovací vrstvy, 

  (9) 
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pak tepelný vznos kouřové vlečky na proražení směšovací vrstvy nestačí a exhalace 

zůstanou pod touto hranicí, jak je vidět v případě číslo 3. Efektivní výška vlečky je pak rovna 

výšce směšovací vrstvy L. 

Údolí, ve kterém se výpočet provádí, se vertikálně rozdělí na n vrstev o tloušťce ∆z. 

Výšky horních hranic těchto vrstev označíme zk, kde k = 1,… n, potom zn = L. 

Velikost horizontální plochy údolí ve výškách zk označíme Pk. Objemy vzduchu Vk v 

jednotlivých vrstvách se počítají:     

( )kkkkk PPPP
z

V +⋅+⋅
∆

= −− 113
      [m3].               (10) 

Ve výškách zk se zároveň spočítají fiktivní koncentrace cfi od všech zdrojů, jejichž 

exhalace zůstávají uvnitř inverze: 
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kde Mi je emise ZL při předem stanoveném výkonu zdroje [g/s], 

 σy  - příčný horizontální rozptylový parametr [m], 

 σz   - příčný vertikální rozptylový parametr [m], 
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 zk - výšky horní hranice k-té vrstvy vzduchu na které je údolí rozděleno [m], 

 hi - efektivní výška komína [m], 

 L  - výška horní hranice směšovací vrstvy [m]. 

Tato rovnice popisuje rozptyl exhalací pod hranicí směšovací vrstvy s vyloučením bočního 

horizontálního rozptylu. Za rychlost větru u, je dosazena konstantní hodnota 0,5 m.s-1 a za hi 

hodnotu Hi + ∆h0i, kde i = počet zdrojů znečišťování. Předpokládá se, že za bezvětří 

exhalace nevystupují podél svahů vzhůru, takže neplatí vzájemné ovlivňování výšek hi a z. 

Rozptylové parametry σy a σz závisí na vzdálenosti od zdroje x. Ve výpočtu za bezvětří je 

hodnota x vzdálenost, do které by se exhalace dostaly při rychlosti větru 0,5 m.s-1za dobu 

trvání inverze 

Tx ⋅= 1800       [m],                 (12) 

kde T je doba trvání bezvětří a inverze [hod]. 

Jsou určeny vztahy 

yb

yy xa ⋅=σ  a zb
zz xa ⋅=σ , 

kde parametry ay, by, az a bz odpovídají II. třídě stability atmosféry, 

1195,0=ya , 8930,0=yb , 4980,0=za , 5797,0=zb . 

Fiktivní koncentrace cfi od všech zdrojů, jejichž exhalace zůstávají uvnitř inverze, se pro 

každou výšku sečtou: 

( ) ( )∑=
i

kfikf zczc       [µg.m-3].                (13) 

Součet násobků celkových fiktivních koncentrací a objemů vzduchu, ve kterých se 

vyskytují, přes všechny nadmořské výšky až do horní hranice směšovací vrstvy L jsou 

označeny Mf. Tím se spočítá fiktivní obsah ZL ve směšovací vrstvě: 

( )∑ ⋅=
k

kkff VzcM       [g].                (14) 

Celkové množství znečišťující látky Mc, které je za dobu T hodin do ovzduší ve skutečnosti 

emitováno: 

∑⋅⋅=
i

ic MTM 3600       [g],                (15) 

kde Mi  jsou  emise jednotlivých zdrojů [g.s-1]. 
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Sečteny jsou jen ty zdroje, jejichž exhalace zůstávají ve směšovací vrstvě. Skutečný 

vertikální profil koncentrací c(zk) pod hranicí směšovací vrstvy: 

pro Mf ≠ 0 je ( ) ( )
f

c
kfk M

M
zczc ⋅=       [µg.m-3],              (16) 

pro Mf = 0 je ( ) 0=kzc       [µg.m-3].                (17) 

Pro tento skutečný vertikální profil pak bude platit 

( ) k
k

kc VzcM ⋅=∑       [g].                 (18) 

Množství ZL, rozptýlené ve vzduchu v údolí je rovno množství ZL, emitovaných do 

ovzduší ze zdrojů exhalací za dobu trvání inverze. (49) 

Tímto způsobem je možné počítat extrémní znečištění pouze v údolích a kotlinách. 

V rovinatém terénu však nejsou zřejmé hranice uzavřeného objemu vzduchu, do kterého 

zdroje znečištění exhalují. Tento nedostatek se dá obejít v oblastech, kde již delší dobu 

probíhá měření znečištění ovzduší. V těchto oblastech jsou dle metodiky hranice uzavřeného 

objemu vzduchu stanoveny místy, kde podle průměrných ročních koncentrací končí území s 

vysokým znečištěním ovzduší. 

3.3. Suttonova teorie difúze 

Suttonova teorie difúze je matematickým základem gaussovských modelů. Na základě 

rozměrové analýzy byly O. G. Suttonem odvozeny vztahy pro Lagrangeovu funkci, kterými 

se dá popsat difúze v atmosféře. Difúze je charakterizována pomocí tzv. virtuálních difúzních 

parametrů a meteorologického exponentu. Tyto parametry popisují turbulentní stav 

atmosféry. (6) 

Statistická teorie turbulentní difúze byla vytvořena na základě Taylorovy statistické 

korelační teorie turbulence a klasické rovnice difúze. Parametry Cy a Cz jsou odvozeny 

v rovnici [1] a [2] ve tvaru: 

( )( )
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Cz je vertikální difúzní parametr; analogicky je složka y vyjádřena vztahem: 
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kde n je meteorologický exponent [bezrozměrný], 

 N - Suttonova makroviskozita  [m2/s], 

 u',w' - odchylky od průměrných složek rychlostí proudění ve směru osy y a z [m/s]. 

Meteorologický exponent je definován z profilu rychlostí větru:  

n

n

z

z
uu

−









=

2

1
1           [3] 

kde u,u1 jsou  rychlosti větru ve výškách z a zl. [m/s] 

Exponent n nabývá hodnot v intervalu <0;1> v závislosti na stabilitě ovzduší (0 – vysoce 

labilní, 1 - velmi stabilní).  

Suttonova makroviskozita  

0zuN ⋅′=             [4] 

kde zo je délka drsnosti, tj. teoretická výška nad terénem, která má geometrický význam 

hladiny, kde se průměrná rychlost u’ stává nulovou [m]  

Třecí rychlost je stanovena: 

wuu ′′=∗      [m/s]         [5] 

Suttonova rovnice pro výpočet koncentrace plynných látek v libovolném místě v okolí 

plynulého vyvýšeného bodového zdroje je: 

  [6] 

Pro z = 0 : 
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kde x,y,z je souřadnice receptoru  [m], 

 K - koncentrace ZL v bodě o souřadnicích x,y,(z)  [g/m2], 

 Qm - emise ZL ze zdroje [g/s], 
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 h - výška bodového zdroje [m], 

 u - rychlost větru v místě zdroje [m/s]. 

3.4. Geografické informační systémy 

Geografické informační systémy (GIS) jsou informační technologie, která je s úspěchem 

používána v mnoha oborech lidské činnosti, kde jsou mimořádně efektivním nástrojem pro 

pořizování, správu, analýzu a prezentaci dat prostorové povahy. 

V praxi se vyskytuje jistá nejednoznačnost ve významu pojmu GIS. Pojem GIS zde může 

mít několik významů. Bližší přiblížení pojmu GIS je možné rozborem vlastního pojmu 

Geografické informační systémy: 

• Geo znamená, že GIS pracuje s údaji a informacemi vztahujícími se k Zemi, pro které 

známé jejich lokalizaci v prostoru. Tato vztažnost k zemskému povrchu je ovšem 

omezující. Z tohoto důvodu se v některých definicích nahrazuje slovo geografický 

obecnějším pojmem prostorový. 

• Grafický znamená, že GIS využívá prostředků grafické prezentace dat a výsledků analýz a 

grafické komunikace s uživatelem. 

• Informační znamená, že s GIS lze provádět sběr, ukládání, analýzu a syntézu dat s cílem 

získat nové informace, potřebné pro rozhodování, řízení, plánování, modelování, atd. 

• Systém znamená, že GIS představuje integraci technických a programových prostředků, 

dat, pracovních postupů, personálu, uživatelů apod. do jednoho celku. (52) 

Za GIS jsou také označovány programy umožňující vytváření, analyzování a/nebo 

prezentaci prostorových dat.  

3.5. Propojení matematických modelů a GIS 

Matematické modely reálných jevů lze považovat za specifický druh geoinformačních 

technologií. Je to dáno tím, že tyto modely pracují daty majícími prostorový charakter. 

Z tohoto důvodu se takřka nabízí možnost využití GIS při řešení tří základních okruhů 

problémů spojených s matematickým modelováním, které je nutné řešit při každé programové 

realizaci modelů. Jsou to: 

• Příprava vstupních dat. 

• Datová reprezentace a algoritmizace modelu. 
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• Vizualizace a analýza výsledků modelování. 

Pro řešení každého problému lze s úspěchem využít prostředky nabízené GIS. Podle míry 

využití GIS při řešení výše uvedených okruhů problémů spojených s matematickým 

modelováním lze propojení matematických modelů s GIS rozdělit do tří úrovní: 

• GIS je využíván pro vizualizaci a analýzu výsledků modelování. 

• GIS je navíc využíván pro přípravu vstupních dat. 

• Celý proces modelování je realizován v GIS. 

V prvním případě jsou prostředky GIS použity v podstatě jako „externí služba“ navazující 

na samotné modelování. Některá komerční softwarová řešení používají nějakou redukovanou 

verzi software pro GIS pro zobrazování výsledků modelování jako dodatečný programový 

modul.  

Díky využití GIS navíc pro přípravu vstupních dat pro modelování se těžiště modelovacího 

procesu přesouvá na stranu GIS a nastává situace odlišná od prvního případu, kdy většina 

modelování probíhá v prostředí GIS a naopak jinak programově realizovaný model je zde 

použit jako „černá skříňka“ počítající výsledky na základě připravených vstupních dat. 

U rozsáhlé třídy modelů je při vlastní realizaci výpočtů vhodné nebo přímo nutné použít 

prostorové analýzy. V těchto případech je nutná volba mezi realizací matematického modelu 

v GIS a naprogramováním potřebných prostorových analýz přímo. Výhody použití GIS 

spočívají především v tom, že jsou zde k dispozici obecné a dobře využitelné datové 

reprezentace reálných jevů a navíc je pro tyto datové reprezentace předpřipravena široká sada 

analytických nástrojů (obvykle velice efektivních). Nevýhoda použití GIS spočívá především 

v relativně pomalém vyčíslování matematických výrazů oproti jiným software (např. Matlab, 

Perl, Fortran nebo C++). 

Rozvoj propojování matematických modelů s GIS je v současnosti na úrovni komerčních 

produktů veden ze dvou směrů. Výrobci softwaru pro matematické modelování připojují ke 

svým programům moduly s funkcemi GIS (Effects (53), Soundplan (54), Symos’97 v.2006 

(50)). Výrobci software pro GIS naopak rozšiřují svůj software o moduly obsahující aplikace 

matematických modelů (ArcHydro (55)). 
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3.6. Hodnocení kvality ovzduší 

Podle Listiny základních lidských práv a svobod (56), která je součástí Ústavy ČR, má 

každý právo na čisté životní prostředí a na informace o jeho stavu. Ochranu čistoty ovzduší 

dále v české legislativě řeší zákon č. 86/2001 Sb., který určuje existenci limitů koncentrací 

pro vybrané znečišťující látky a vyžaduje jejich dodržování (57). Překračování imisních 

limitů je tudíž nezákonné. Z těchto důvodů je nutné znát stav ovzduší na území státu, vymezit 

oblasti, kde jsou imisní limity překračovány, a určit příčiny tohoto stavu. 

Pro hodnocení stavu ovzduší jsou používány dva základní postupy – měření koncentrací a 

modelování rozptylu znečišťujících látek. Každá z těchto metod má své výhody i nevýhody. 

Měření určí standardizovaným způsobem hodnoty imisí, jaké ve skutečnosti jsou. Tato měření 

ovšem popisují kvalitu ovzduší pouze v místech měření a jsou nákladná, proto je síť měřících 

stanic řídká a v některých oblastech zcela chybí. Měření rovněž neumožňují predikovat vliv 

možných opatření na koncentrace znečišťujících látek. Matematické modelování je postup 

levnější, který umožňuje postihnout plošné rozložení imisí ve sledovaném území a vyhodnotit 

vliv různých možných opatření na kvalitu ovzduší. Jeho zásadní nevýhodou je to, že 

vypočtené hodnoty nemusí odpovídat reálnému stavu. 

V této práci budou dále popsány dvě praktické realizace matematického modelování, které 

budou popsané v následujících samostatných kapitolách. Jedná se o využití matematického 

modelování pro hodnocení dlouhodobých koncentrací znečišťujících látek v ovzduší a 

o modelování krátkodobých situací, při kterých dochází k extrémně vysokým koncentracím 

znečišťujících látek v ovzduší. 
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4. Systém pro hodnocení stavu životního prostředí 

Pro hodnocení dlouhodobého stavu ovzduší v zatížených lokalitách je nutné dobře 

postihnout všechny zdroje znečišťování ovzduší, které ve studované oblasti mají vliv 

na kvalitu ovzduší. Tyto zdroje mohou svým být vlivem pouze lokálně významné 

(automobilová doprava, lokální topeniště) nebo také významně ovlivňovat rozsáhlé oblasti 

(energetika nebo jiné průmyslové technologie). Proto je nutné modelované oblasti stanovit 

tak, aby postihly dostatečně široké okolí významných zdrojů, a zároveň modelovat 

s dostatečnou mírou detailnosti, aby byl dostatečně detailně podchycen vliv zdrojů lokálního 

významu. Typickými postiženými lokalitami jsou obvykle hustě osídlené oblasti, ve kterých 

se nachází velké množství zdrojů znečišťování ovzduší různého charakteru. 

Posouzení kvality ovzduší je typicky nutné provádět v rozsáhlé oblasti, která je 

ovlivňována velkým množství zdrojů znečišťování ovzduší různého charakteru, a modelování 

je nutné provádět velice detailně. Jako při každém rozsáhlejším modelování, je nutné řešit 

čtyři základní oblasti závažných komplikací: 

• Příprava, management, interpretace, vizualizace a analýza vstupních a výstupních dat 

matematického modelování; 

• nestabilita operačního systému během výpočtů; 

• časová náročnost výpočtů; 

• automatizace, opakovatelnost a dokumentace postupu. 

Jakýkoliv postup nebo výpočetní systém se musí těmito okruhy zabývat a řešit je. Jedním z 

cílů disertační práce bylo vytvoření takového systému pro modelování rozptylu znečišťujících 

látek v ovzduší, který by vhodným způsobem řešil všechny výše zmíněné problémy tak, aby 

výpočty v něm prováděné byly co nejefektivnější. Postup vycházel ze zkušeností z práce (3), 

kde je pro řešení tohoto typu úloh prokázána účinnost propojení matematického modelování 

a GIS. 

Vzhledem k tomu, že prakticky veškerá vstupní i výstupní data mají charakter 

prostorových dat, je velice výhodné pro nakládání se vstupními i výstupními daty modelování 

používat GIS. V práci byly využity software pro GIS ArcView 3.2 a ArcGIS 8.0 a vyšší 

pro vizualizaci prostorových dat a pro manipulace s daty vyžadující grafické uživatelské 

rozhraní. Pro automatizované provádění standardních kroků modelování byl využit software 

ArcInfo for Workstation 8.0 a vyšší. 
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Nestabilita operačního systému během výpočtů je způsobena dlouhodobým stoprocentním 

zatížení procesoru počítače. Běžná PC s operačním systém Windows nejsou pro tyto situace 

uzpůsobena a mohou být v těchto situacích nestabilní. Vhodnějším výpočetním prostředkem 

jsou speciální počítače – pracovní stanice a paralelní clustery, které využívají operační 

systémy odvozené od systému Unix, kde tento problém nenastává. Tyto operační systémy 

navíc nepotřebují pro svůj provoz grafické uživatelské rozhraní (GUI) a je možné je v nich 

pracovat z příkazové řádky, což při výpočtech znamená efektivnější využití procesorového 

výkonu, protože systémové nároky na výpočetní čas procesoru jsou v tomto případě podstatně 

nižší. Navíc výpočty neblokují výpočetní výkon PC, která jsou určená i pro jiné úkoly než jen 

modelování. 

Časová náročnost výpočtů při matematickém modelování rozptylu znečišťujících látek v 

ovzduší je i přes relativní jednoduchost použitého modelu SYMOS’97 značná. Řešením 

tohoto problému je rozdělení každé výpočetní úlohy více menších podúloh, které jsou poté 

počítány současně na více uzlech paralelního clusteru. 

Automatizace postupu ve všech fázích modelování je realizována pomocí skriptovacího 

jazyka AML (ArcInfo Macro Language) ve formě skriptů, které automatizovaně provádějí 

jednotlivé kroky modelování. Celý proces modelování je rozdělen do co nejmenších 

logických částí a pro každou část je vytvořen zvláštní skript. To umožňuje průběžně sledovat 

výsledky jednotlivých kroků modelování a v některých případech si lze vybrat z více variant 

skriptů (např. při tvorbě receptorů). Opakovatelnost a dokumentace postupu jsou zaručeny 

záznamem posloupnosti příkazů při modelování do zvláštního textového souboru, ze kterého 

jsou podle potřeby kopírovány na příkazovou řádku terminálu a tím spuštěny. Je tedy patrné, 

že takto je možné uchovat celý postup, kdykoli jej snadno zopakovat a relativně snadno v něm 

nalézt chybu v postupu. 
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Obr. 18: Příklad zaznamenaného postupu 

Výsledkem prací byl modelovací systém, který byl pojmenován ADMoSS, a byl již použit 

v přibližně desítce projektů hodnotících kvalitu ovzduší v rozsáhlých oblastech (58), (59), 

(60), (61), (62), (63), (64), (65), (66). Na těchto projektech byla ověřena efektivita níže 

popsaného postupu. Proces modelování bude popsán v několika logických krocích, které na 

sebe postupně navazují. Obecný postup modelování je znázorněn na následujícím schématu. 



Obr. 

 

Systém použití hardwaru v ADMoSS

Základní a klíčovou složkou celého systému je software pro GIS 

který je provozován na pracovní stanici Abacus (provozuje SPC) 

pracovních stanicích je realizována pomocí terminálu pro vzdálený př

Přístup ke jmenovaným pracovním stanicím je omezen pouze pro PC v

se PC nachází mimo tuto doménu, pak je možné se k

kódovaného přenosu dat jako VPN 

modelování z libovolného počítač

Pracovní data jsou uložena na diskovém poli NFS2 (provozuje SPC). Pomocí protokolu 

NFS jsou tato data dostupná jak pracovním stanicím, tak paralelním clusterů

na diskovém poli jsou navíc př

k dispozici jako připojený síťový disk. Pro názornost je vše dále ilustrováno na

schématu. 

- 43 - 

Obr. 19: Schéma postupu modelování 

aru v ADMoSS 

čovou složkou celého systému je software pro GIS ArcInfo for Workstation

který je provozován na pracovní stanici Abacus (provozuje SPC) (67). Veškerá práce na 

pracovních stanicích je realizována pomocí terminálu pro vzdálený přístup z

řístup ke jmenovaným pracovním stanicím je omezen pouze pro PC v doméně

se PC nachází mimo tuto doménu, pak je možné se k této doméně ř

řenosu dat jako VPN (virtual private network), takže je potom možné provádě

libovolného počítače s připojením k internetu. 

Pracovní data jsou uložena na diskovém poli NFS2 (provozuje SPC). Pomocí protokolu 

jsou tato data dostupná jak pracovním stanicím, tak paralelním clusterů

diskovém poli jsou navíc přes rozhraní SAMBA dostupná i na pracovním PC, kde jsou 

řipojený síťový disk. Pro názornost je vše dále ilustrováno na

ArcInfo for Workstation, 

. Veškerá práce na 

řístup z příkazové řádky. 

doméně vsb.cz. Pokud 

méně připojit pomocí 

), takže je potom možné provádět 

Pracovní data jsou uložena na diskovém poli NFS2 (provozuje SPC). Pomocí protokolu 

jsou tato data dostupná jak pracovním stanicím, tak paralelním clusterům. Data 

řes rozhraní SAMBA dostupná i na pracovním PC, kde jsou 

ř ťový disk. Pro názornost je vše dále ilustrováno na následujícím 



Obr. 20: Schéma komunikace prostř ů

 

4.1. Příprava vstupních dat

Vstupní data pro modelování jsou př ř ě ř

(ArcInfo for Workstation, ArcView 3.2). Vstupní údaje jsou do mate

vkládány ve formě textových souboru ve standardním tvaru. Pro samotné modelování je 

potřeba připravit tato data: 

• Data o tvaru terénu; 

• meteorologická data; 

• data o zdrojích znečišťování ovzduší;

• data o referenčních bodech (receptorech).

Postup jejich přípravy bude popsán v následujících odstavcích. Výjimkou je popis př

dat o receptorech, který bude popsán pozdě
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: Schéma komunikace prostředků ADMoSS
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4.1.1. Data o tvaru terénu 

Pro modelování metodikou SYMOS’97 je nutno zadat tvar reliéfu celé modelované oblasti. 

Základním zdrojem dat o tvaru terénu jsou zde základní mapová díla. Na území ČR se jedná 

zejména o -digitální vrstevnice z DMÚ25 (1:25 000, VTOPÚ Dobruška, © Armáda ČR), 

digitální vrstevnice ze ZABAGED (1:10 000, © ČÚZK), digitální model terénu z ArcČR200 

(1:200 000, © ArcData Praha) nebo jiná výškopisná data. 

Ze všech zdrojů dat jsou vytvořeny digitální modely reliéfu ve formátu ESRI Grid, kde 

jsou výškopisná data spojena dohromady a vytvoří jeden společný model. Data o terénu jsou 

do modelu SYMOS’97 zadávána v textovém formátu, který odpovídá standardu ASCII Grid. 

Posledním krokem je tedy export vytvořeného digitálního modelu reliéfu terénu do tohoto 

formátu. Při přípravě dat o reliéfu terénu použití GIS prakticky nezastupitelné. Jen těžko si lze 

představit ruční vytváření digitálního modelu reliéfu terénu. Výsledný digitální model reliéfu 

terénu je k nahlédnutí na Obr. 21.

Obr. 21 
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Obr. 21: Digitální model reliéfu terénu v Ostravě, zdroj (65) 

 

4.1.2. Meteorologická data 

Meteorologická data se do modelu SYMOS’97 zadávají ve formě Stabilitní větrné růžice. 

To jsou statisticky zpracované údaje o relevantních meteorologických jevech (směr větru, 

rychlost větru, teplotní stabilita ovzduší). Hodnoty ve stabilitní větrné růžici popisují 

procentuální pravděpodobnost meteorologické situace určené směrem větru (8 směrů + 

neustálený), třídou rychlosti větru (3 třídy) a třídou stability ovzduší (5 tříd). 
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Obr. 22: Tabulka stabilitní větrné růžice pro Ostravu-Porubu v roce 2007, 

zdroj dat (65) 

Prostorová složka meteorologických dat je určena polohou meteorologické stanice, 

případně oblastí, pro kterou je daná stabilitní větrná růžice směrodatná. GIS umožňuje, 

v případě potřeby, definování tohoto území, které je do značné míry determinováno reliéfem 

terénu. Oblast zájmu je v tomto případě rozdělena na sadu území, která mají každé přiřazenu 

vlastní stabilitní růžici. 

Stabilitní větrná růžice může být pořízena dvojím způsobem. Může být pořízená již 

vytvořená jako služba ČHMÚ nebo ji lze vytvořit propojením dat o směru a rychlosti větru 

(měřena na meteorologických stanicích, stanicích imisního monitoringu, apod.) a dat 

o stabilitě ovzduší (měřeno na území ČR na meteorologických stanicích v Prostějově, 

v Praze). Tato data jsou následně statisticky zpracována do stabilitní větrné růžice. 

4.1.3. Data o zdrojích znečišťování ovzduší 

Následující kapitola se bude věnovat přípravě dat o antropogenních zdrojích znečišťování 

ovzduší. Tyto zdroje je možné rozdělit podle způsobu pořízení a zpracování dat do tří 

základních kategorií: 

• Průmyslové zdroje; 
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• lokální topeniště; 

• automobilová doprava. 

Data o každé z těchto kategorii zdrojů jsou uchovávána jiným způsobem, proto je také 

nutné zpracovávat každou tuto kategorii specifickým způsobem. 

Průmyslové zdroje 

Data o průmyslových zdrojích znečišťování ovzduší jsou dostupná v digitální podobě ve 

formě výstupů z relačních databází (databáze REZZO1 – zvláště velké a velké zdroje, 

REZZO2 – střední zdroje a REZZO3 – malé zdroje). Správcem těchto databází je ČHMÚ, 

který tuto databázi vytváří na základě dat poskytnutých orgány státní správy pověřených 

řízením těchto zdrojů. U zvláště velkých a velkých zdrojů se jedná o krajské úřady a 

u středních a malých zdrojů o obce s rozšířenou působností. Databáze těchto úřadů mohou 

sloužit jako alternativní zdroj dat o průmyslových zdrojích. Data o průmyslových zdrojích 

jsou dodávána ve formě tabulky exportované z příslušné relační databáze, ve kterých jsou 

uložena všechna data potřebná pro modelování rozptylu znečišťujících látek z této skupiny 

zdrojů. 

Prostorový charakter těchto dat je dán polohou daných komínů/výduchů. V databázích 

REZZO1, REZZO2 a REZZO3 jsou sice pole pro záznam souřadnic zdrojů, ale obvykle 

nejsou vyplňována (V databázi REZZO1 je k dispozici údaj o souřadnicích jednotlivých 

provozoven, které většinou odpovídají poloze adresního bodu provozovny). Je tudíž nutné 

určit polohu zdrojů jiným způsobem. Automatizovaně lze určit polohu zdrojů pouze přibližně 

z jiných dat obsažených v databázi. Jedná se především o číslo katastrálního území a adresu 

provozovny. Přibližná lokalizace pomocí těchto atributů se může v případě velkých 

průmyslových komplexů lišit od skutečné polohy zdrojů až o kilometry. Nutným dalším 

krokem je tedy při přípravě zdrojů dodatečná lokalizace zdrojů. 

Dodatečná lokalizace zdrojů je možná v zásadě dvojím způsobem. Prvním je určování 

polohy zdrojů v prostředí GIS pomocí digitálně zpracovaných leteckých snímků 

(ortofotomapa). Druhou možností dodatečné lokalizace zdrojů je využití místního šetření, kdy 

je s pomocí pověřeného zaměstnance provozovatele určena poloha zdroje, který je buďto 

následně zakreslen do mapy nebo zaměřen pomocí GPS. 



- 49 - 

Obr. 23: Ukázka lokalizace zdrojů ArcelorMittal Ostrava, rok 2007 

Celý proces dodatečné lokalizace je velice pracný, časově náročný a proto také drahý. 

Z tohoto důvodu by bylo vhodné informace o souřadnicích komínů/výduchů ve výše 

uvedených databázích doplnit, aby je bylo možné použít bez nutnosti dodatečné lokalizace. 

Jako příklad lze uvést projekt řešený v LabGIS (68), kdy byly lokalizovány všechny zvláště 

velké a velké zdroje znečišťování ovzduší v Moravskoslezském kraji a jejich souřadnice byly 

uloženy v databázi Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. 

Lokální topeniště 

Lokální topeniště jsou energetické zdroje určené pro lokální vytápění prostor 

k individuálnímu bydlení (rodinné domy a byty). Tvoří významnou skupinu zdrojů 

znečišťování ovzduší s ohledem na jejich velké množství, umístění přímo v obytné zástavbě, 

relativně nízké komíny, tepelné výkony, použitá paliva a nižší kvalitu spalovacích zařízení. 

Provozovatelům lokálních topenišť zákon neukládá oznamovací povinnost. Jediná 

povinnost, která pro ně ze zákona vyplývá, je provozovat zdroje znečišťování ovzduší 

v souladu s podmínkami pro provoz těchto zařízení. Provozovatelé lokálních topenišť nemají 

povinnost oznamovat druh a spotřebu paliva, proto neexistuje žádná ucelená databáze s těmito 

údaji, ani informace o umístění těchto topenišť. Vzhledem k významnosti těchto zdrojů byla 
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při pracích na (58) a (69) vyvinuta metodika pro analýzu jejich rozložení v zástavbě, pro 

výpočet jejich emisí a pro jejich reprezentaci pomocí sítě plošných zdrojů vycházející z údajů 

se Sčítání lidí domů a bytů (SLBD). V rámci většího území totiž nelze komíny lokálních 

topenišť lokalizovat přímo, neboť jich jsou tisíce až desetitisíce a nejsou o jednotlivých 

komínech k dispozici žádná data. Proces přípravy plošných zdrojů se skládá z několika kroků: 

• Analýza rozložení lokálních topenišť; 

• výpočet emisí z lokálních topenišť; 

• reprezentace lokálních topenišť plošnými zdroji; 

Obr. 24: Rozdělení území dle charakteru zástavby v Olomouci 

S využitím geoinformačních technologií je na úvod prováděna analýza rozložení rodinných 

domů. V této analýze je za rodinný dům považována každá budova na území města, které je 

přiřazena adresa, a zároveň je její plocha menší než určená hodnota. Sledované území je pro 

tyto účely možné rozdělit, z důvodu odlišného charakteru zástavby, na více částí a každé 

z nich určit vlastní limitní hodnotu plochy domu. Takto vybrané lokální topeniště je možné 

doplnit ručním výběrem budov, například pomocí ortofotomapy. 
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Pro výpočet emisí z lokálních topenišť jsou využívány údaje ze Sčítání lidí, domů a bytů 

(SLBD). Tyto údaje jsou prostorově lokalizovány na základní sídelní jednotky (ZSJ). ZSJ 

odpovídá, v průměru, oblasti s 1000 obyvateli. 

V SLDB jsou pro každou ZSJ uváděny počty rodinných domů (RD) a bytových domů 

(BD). Navíc lze získat informace o - způsobu vytápění, druzích používaného paliva, průměrné 

ploše bytů a domů. 

Pro výpočet emisí se používá metodika ČHMÚ (70), (71). Metodika vychází z tepelné 

bilance. Pro vytápění 1 m2 domu v topné sezóně je zapotřebí určité množství tepla, které je 

nutno hradit chemickou energií obsaženou v palivech pro lokální topeniště, která je závislá na 

výhřevnosti paliva. Ze znalostí struktury spotřeby paliv pro určitou oblast a výhřevností 

jednotlivých druhů paliv je pak možno vypočítat jejich celkovou spotřebu.  

Ze spotřeby, struktury paliv a emisních faktorů (Nařízení vlády (72) nebo výsledky 

odborných studií) vypočítat emise, vztažené na územní jednotku, za kterou jsou vztažena 

vstupní statistická data, v tomto případě ZSJ. 

Na vrstvu reprezentující lokální topeniště, jsou v každé ZSJ rovnoměrně rozděleny 

vypočítané emise. Takto přiřazené údaje o emisích jsou pro účely modelování reprezentovány 

pravidelnou čtvercovou sítí plošných zdrojů o straně čtverce 100 m. Hodnoty emisí v každé 

buňce této sítě odpovídají součtu vypočtených emisí z rodinných domů, jejichž středy se 

nacházejí v této buňce. Každá z buněk sítě pak tvoří čtvercový plošný zdroj znečišťování 

ovzduší (viz. Obr. 25).  
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Obr. 25: Plošné zdroje z lokálních topenišť v Ostravě, zdroj (65) 

Automobilová doprava 

Zejména ve městech je významným zdrojem znečišťování ovzduší automobilová doprava. 

Stanovení emisí z těchto mobilních zdrojů spočívá především ve vyhodnocování údajů o 

množství emisí z automobilové dopravy a její struktuře a intenzitě. Tyto údaje lze získat 

z různých zdrojů, především z pravidelného sčítání dopravy (poslední z roku 2010), které 

provádí Ředitelství silnic a dálnic ČR, a různých dopravních studií a analýz. 

Vstupními daty pro výpočet emisí jsou zde údaje o intenzitě dopravy, detailněji 

strukturované na počet projíždějících osobních automobilů, lehkých a těžkých nákladních 

automobilů, dále pak informace o rychlosti projíždějících automobilů. 

Množství emisí z automobilů závisí na mnoha parametrech, jako jsou technické parametry 

vozidla (typ motoru), používané palivo, typ a technický stav komunikace, režim jízdy, 

intenzita dopravy na jednotlivých úsecích komunikací na daném území. 

Emise z vozidel se zjišťují měřením nebo se stanovují výpočtem pomocí emisních faktorů. 

V dopravě se emisní faktor [g.km-1.vozidlo-1] vyjadřuje jako veličina udávající, jaké množství 

znečišťující látky zanechá jedno projíždějící vozidlo v ovzduší, ujede-li 1 km. Zdrojem údajů 

o emisních faktorech jsou výsledky Ústavu pro výzkum motorových vozidel zveřejněné 
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v metodice MEFA (73). Jejich hodnota pro určitý rok závisí na technickém a legislativním 

vývoji v oblasti silniční dopravy a na kategorii vozidla. 

Obr. 26: Rozdělení úseků silnic na území Ostravy podle rychlosti, zdroj (65) 

Pro účely modelování je vhodné rozdělit modelované komunikace na kratší úseky, které 

pak plní funkci liniových zdrojů. Jako optimální se ukázala být délka úseků v rozmezí 50 – 

100 metrů. 

4.2. Postup modelování 

Pravděpodobně, nejzávažnějším limitujícím faktorem při modelování rozptylu 

znečišťujících látek do ovzduší je jeho výpočetní náročnost. Úspěšně aplikovaným řešením 

tohoto problému se ukázalo být rozdělení výpočetních úloh na větší množství menších, 

jednodušších podúloh, které jsou poté počítány současně na více procesorech paralelního 

clusteru. 
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Obr. 27: Schéma modelovacího procesu 
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Obr. 29: Rozdělení modelované oblasti a př ř
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Obr. 30: Ukázka tvorby výpočetní sítě receptorů, zdroj (65) 

Srovná-li se tento postup s běžně užívaným postupem, kdy je celá výpočetní oblast pokryta 

hustou sítí receptorů, je patrné že tento postup je při stejné míře požadované detailnosti 

výsledků podstatně méně náročný na množství receptorů a tím také i méně náročný na 

výpočetní čas. Efektivita tohoto postupu je patrná v následujícím srovnání, kde je výpočetní 

náročnost obou výše popsaných postupů porovnána na reálném příkladu modelování 

rozložení koncentrací imisí z automobilové dopravy v Opavě (60). Poměr rychlosti výpočtů je 

určen součinem poměru počtu vyhodnocení Suttonovy funkce a počtem použitých procesorů. 

V tomto případě byla zkrácena doba výpočtu cca 1000x. 
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Tab. 3: Srovnání náročnosti výpočtů 

 

Modelovány všechny 
zdroje společně 

s pravidelnou sítí 
receptorů 

Zdroje jsou rozděleny a každý díl 
zdrojů má vlastní dvoudílnou síť 

receptorů 

Výpočetní oblast Obdélník 15 x 18 km Obdélník 15 x 18 km 

Délka liniových zdrojů ≤ 50 m ≤ 50 m 

Počet zdrojů 4154 4154 

Počet dílů 1 91 

Krok sítě (sítí) receptorů 100 m 
Hustá část sítě   100 m 

Řídká část sítě 1000 m 

Průměrný počet receptorů 27 331 1390,5 

Počet dvojic zdroj – receptor 113 532 974 6 787 528 

Počet vyhodnocení Suttonovy 
funkce 

≈ 4 . 1012 ≈ 2 . 1011 

Počet výpočetních uzlů 1 64 

Časová náročnost týdny méně než hodina 

 

4.2.3. Paralelní clustery 

Paralelní clustery (anglicky cluster = shluk, roj) jsou skupinou počítačů určených 

pro provádění výpočetně náročných aplikací, nejčastěji se jedná o analýzu velkých objemů dat 

nebo o matematické modelování. Z úhlu pohledu, jak jsou počítače běžně vnímány, se vlastně 

jedná o sadu počítačů (základní deska, procesor, RAM paměť a síťová karta), nazývaných 

uzly (node), které jsou vzájemně propojeny vysokorychlostní počítačovou sítí a využívají 

společný diskový prostor. Výpočetní výkon clusterů je získán distribucí výpočtů na mnoho 

uzlů počítajících paralelně. V paralelních clusterech tedy není nutné využívat nejrychlejší 

dostupné procesory. Mnohem častěji jsou využívány procesory s výhodnějším poměrem ceny 

a výkonu, jedná se o procesory svým výkonem odpovídající high-end procesorům PC nebo 
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procesorům z pracovních stanic. Na základě tohoto principu jsou v současnosti sestavovány ty 

nejvýkonnější počítače současnosti. Podle (74) se v současnosti nacházejí nejvýkonnější 

paralelní clustery na území USA a Číny a obsahují řádově statisíce výpočetních uzlů. 

Nejvýkonnějším počítačem v EU je stroj JUGENE provozovaný Jülich Research Center 

v Německu (294 912 procesorů), který se v žebříčku výkonnosti clusterů nacházel v lednu 

2011 na 9. místě. 

Pro výpočty v systému ADMoSS jsou využívány prostředky Superpočítačového Centra 

VŠB-TUO (SPC). SPC je univerzitní celoškolské pracoviště poskytující výpočetní prostředí a 

výpočetní zdroje pro náročné výpočty v oblasti vědy a výzkumu všem zájemcům z řad 

zaměstnanců i studentů VŠB-TUO. SPC v současnosti provozuje 3 menší paralelní clustery – 

Termit, Alfa a Teri (67). Všechny tyto clustery je možné pro výpočty využívat. Výpočetní 

úlohy jsou na nich zadávány do fronty úloh v plánovači úloh, kde jsou postupně realizovány 

na dostupných volných uzlech určeného clusteru. Stav fronty úloh je možné sledovat pomocí 

webového rozhraní. V budoucnosti se předpokládá využití budovaného clusteru, který bude 

klíčovým prvkem projektu IT4INNOVATIONS (75). Tento cluster by svým výkonem měl 

patřit mezi stovku nejvýkonnějších počítačů světa. 

 

4.2.4. Modelování na paralelním superpočítači 

Po výše popsaném postupu jsou již připravena veškerá data pro modelování všech dílčích 

podúloh a jsou připravena ve formě vstupních textových souborů vzniklých exportem 

z prostorových dat. Pro samotný výpočet je následně nutné sestavení seznamu výpočetních 

úloh. Jako výpočetní úloha je zde chápána unikátní kombinace dat o zdrojích, dat o 

receptorech, dat o stabilitní větrné růžici a dat o terénu. 

Tyto kombinace jsou sestavovány na základě seznamů (textových souborů) vstupních dat 

pro: 

• Polohu zdrojů; 

• parametry zdrojů; 

• parametry receptorů; 

• parametry stabilitní větrné růžice. 
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Terén je obvykle používán jeden společný pro všechny úlohy a je zadáván jako vstupní 

parametr, společný pro všechny úlohy. V případě, že je plánované použití více různých 

terénů, je nutné pro každý terén sestavit vlastní seznamy vstupních dat. Jednotlivé výpočetní 

úlohy jsou sestavovány postupně, kdy n-tá úloha je kombinací n-tých záznamů ve 

vyjmenovaných seznamech. 

Příprava seznamů je jedinou operací, kterou není možné plně automatizovat, i když 

v případě standardně definované úlohy je to relativně snadno možné. Pro ulehčení vytváření 

seznamů úloh jsou však vytvořeny skripty automatizovaně provádějící nejobvyklejší 

manipulace se seznamy. Jsou to: 

• Vytváření všech kombinací na základě dvou seznamů; 

• přiřazování souborů do seznamu pomocí vzorového seznamu, kde přiřazování je určeno 

zvoleným počtem znaků na konci souboru (kódu sady zdrojů); 

• přiřazování souborů do seznamu pomocí vzorového seznamu, kde přiřazování je určeno 

přiřazovací tabulkou; 

• spojení více seznamů do jednoho. 

Jsou-li seznamy výpočtů sestaveny, pak lze již plně automaticky provést modelování na 

paralelním clusteru. Výpočet se skládá z těchto kroků: 

• Generování spouštěcích skriptů úloh a jejich seznamu; 

• dávkové spuštění výpočtů; 

• zpracování výsledků. 

Výpočty jsou na clusteru zařazeny do fronty úloh a počítány paralelně na všech volných 

uzlech. Průběh výpočtů lze sledovat pomocí webového rozhraní nebo pomocí skriptu 

vypisujícího seznam již vypočtených úloh, stav aktuálně počítaných úloh a počty spočtených 

úloh, počítaných úloh a úloh ve frontě. 

Zpracování výsledků probíhá tak, že výsledek každé podúlohy je převeden na bodovou 

vrstvu, kde poloha bodů odpovídá poloze receptorů, mající v atributové tabulce hodnoty 

spočtených imisí. Následně je po částech po částech lineární interpolací vytvořen digitální 

rastr (formát ESRI Grid) se zvoleným krokem (obvykle 10 nebo 20 m) pokrývající celou 

modelovanou oblast. Součtem takto zpracovaných výsledků podúloh vznikne celkový 

výsledek. 
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4.3. Analýzy výsledků 

Jednou z největších výhod využití GIS při matematickém modelování je možnost využití 

jejich analytických nástrojů. Tyto nástroje poskytují širokou škálu možností studia a analýz 

výsledků. 

4.3.1. Zobrazení výsledků 

Základním a do té míry samozřejmým analytickým nástrojem, že bývá často v teorii 

opomíjen, je zobrazení výsledků modelování. Už samotné zobrazení výsledků ať už 

v software pro GIS nebo ve formě kartografických výstupů umožňuje první základní analýzu 

výsledků. Díky zobrazení výsledků modelování je například velice snadno určit místa 

s nejvyššími koncentracemi znečišťujících látek v modelovaném území a charakter jejich 

rozložení, což umožňuje určit problematické oblasti a zároveň je často pro zkušeného 

pozorovatele možné odhadnout zdroje zhoršené kvality ovzduší nebo také chyby ve vstupních 

datech. 

Mapové (kartografické) výstupy jsou současně velice vhodným prostředkem pro prezentaci 

výsledků modelování. Obrázky s mapovými výstupy zde velice efektivně fungují jako 

univerzální komunikační prostředek, jimž lze velice komunikovat i s neodborníky v dané 

oblasti a s laickou veřejností. Tvorbu kartografických výstupů je možné navíc automatizovat, 

jak to bude popsáno v části 4.4. 

4.3.2. Korekce výsledků modelování 

Další výhodou reprezentace výsledků ve formátu prostorových dat je možnost snadné 

korekce výsledků modelování. Pro korekce výsledků modelování jsou v tomto případě dobře 

využitelné výsledky měření in situ, typicky jsou to data pocházející z imisního monitoringu. 

Při řešení projektů hodnotících celkovou imisní zátěž v rozsáhlých oblastech (58), (59) 

byly srovnávány výsledky modelování a měření imisí. Důsledkem tohoto srovnání bylo 

zjištění, že výsledky modelování pomocí metodiky SYMOS’97 neodpovídají měřením. Tato 

skutečnost způsobena dvěma hlavními okolnostmi: 

• Modelování nezohledňuje všechny významné zdroje znečišťování ovzduší; 

• výsledky modelování získané výpočtem pomocí metodiky SYMOS’97 jsou 

podhodnoceny. 
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Mezi nezohledněné zdroje patří především zdroje přírodního původu, zdroje související 

nepřímo s lidskou činností (sekundární polutanty, zvířený prach, apod.) a také obtížně 

zachytitelné zdroje (dálkový a přeshraniční přenos, stavební činnost, zemědělská technika, 

apod.). Všechny tyto skutečnosti je možné zapracovat do modelu ve formě hodnoty „pozadí“ 

(obvykle konstantní nebo lineární), která je přičtena k celkovým výsledkům modelování. 

Hodnoty „pozadí“ jsou obvykle odhadnuty podle hodnot imisí na pozaďových stanicích, 

odpovídajících studované oblasti. Ani po tomto navýšení výsledků modelování nedochází ke 

shodě mezi výsledky modelování a měřeními v terénu. 

[imise_upravené] = [koeficient_podhodnocení] * [imise_modelované] + [pozadí] 

V případě existence více měřících míst ve sledované oblasti, je koeficient možné určit 

například jako aritmetický průměr koeficientů jednotlivých měřících míst nebo odhadnout 

„plošné rozložení“ koeficientu pomocí interpolace mezi měřícími místy. 

4.3.3. Převaha a procentuální vliv skupin zdrojů 

Velice efektivním analytickým nástrojem GIS jsou při analýze výsledků matematické 

(aritmetické) operace s rastrovými daty. Takto lze velice jednoduše u výsledků modelování 

určit převahu vybrané skupiny zdrojů nebo podrobněji například procentuální zastoupení 

jednotlivých skupin zdrojů v celkových imisích. 

Tímto způsobem je možné určit v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší původce tohoto 

stavu a zároveň procentuálně vyčíslit míru jejich vlivu. To umožňuje soustředit pozornost při 

dalších analýzách na nejvýznamnější znečišťovatele. Jako příklad lze uvést výsledek 

zobrazený na následující mapové kompozici. 
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Obr. 31: Srovnání vlivu zdrojů na imise PM10 v Olomouci, zdroj (62) 

4.3.4. Hodnocení imisní zátěže obyvatelstva 

Postupem, který již více využívá možnosti analytických nástrojů GIS při analýze výsledků 

modelování, je hodnocení imisní zátěže obyvatelstva ve studované lokalitě. Tento postup 

kombinuje data o hustotě osídlení s výsledky modelování. Data o hustotě osídlení lze získat 

například ve formě počtu obyvatel bydlících na jednotlivých adresách. 

Druhý postup spočívá ve využití údajů typech zástavby (rodinné domy, bytové domy a 

ostatní budovy) získaných při přípravě plošných zdrojů z lokálních topenišť a údajů o počtech 

obyvatel v základních sídelních jednotkách (ZSJ), která jsou dostupná z dat SLDB. Údaje o 

počtech obyvatel v každé ZSJ jsou následně rozpočítány do budov, které se v ní nacházejí. 

Prostorová analýza je prováděna tak, že každému bodu s odhadnutým počtem obyvatel 

jsou přiřazeny hodnoty imisí. Následně lze udělat tabulky souhrnů, které vypovídají o počtech 

obyvatel zatížených imisemi v určeném rozmezí koncentrací znečišťující látky (viz. Tab. 4). 
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Tab. 4: Zatížení obyvatelstva imisemi PM10 na území Kopřivnice v roce 2003, zdroj (61) 

Místní část 
Počet 

obyvatel 
Celkem 

PM10 
<35-40> 
[µg/m3] 

PM10 
<40-45> 
[µg/m3] 

PM10 
<45-50> 
[µg/m3] 

PM10 
<50-60> 
[µg/m3] 

PM10 
nad 60 
[µg/m3] 

Lubina   1391     0   883   398     64 46 
Kopřivnice 21160 178 9984 9070 1928   0 
Mniší     661 113   548       0       0   0 
Vlčovice     535   59   469       7       0   0 
CELKEM 23747 350 11884 9475 1992 46 

Červeně jsou zvýrazněny nadlimitní hodnoty imisí. 

4.3.5. Sledování emisně – imisních vztahů 

Jednou z největších výhod matematického modelování je možnost studia vlivu různých 

variant možných opatření v oblasti emisí na celkovou imisní situaci („co by kdyby“). Větší 

používání tohoto postupu je často komplikováno složitostí přípravy vstupních dat, časovou 

náročností modelu a obtížemi při srovnávání výsledků. V ADMoSS jsou ovšem tyto 

komplikace odstraněny nebo alespoň významně omezeny. Z tohoto důvodu je možné velice 

efektivně sledovat a relativně přesně vyčíslit efekt různých opatření na kvalitu ovzduší. Jako 

příklady tohoto druhu analýz budou uvedeny: 

• Vyhodnocení vlivu změny struktury paliv v lokálních topeništích; 

• vyhodnocení vlivu nových silnic na kvalitu ovzduší; 

• určení lokálních emisních stropů pro průmyslové zdroje. 

Vyhodnocení vlivu změny struktury paliv v lokálních topeništích 

Vhodným příkladem pro ilustraci možných variant vývoje, je studium vlivu změn struktury 

paliv na kvalitu ovzduší. Na území Olomouce byly posuzovány dvě „extrémní“ možné 

varianty vývoje struktury paliv v lokálních topeništích. Jednalo se o variantu, kdy všechny 

lokální topeniště používající pevná paliva přejdou na vytápění zemním plynem, a o opačnou 

situaci, kdy všechna lokální topeniště topící zemním plynem přejdou na vytápění levnými 

pevnými palivy (hnědé uhlí, dřevo). Výsledky srovnání jsou uvedeny v následujících 

mapových kompozicích (Obr. 32, Obr. 33, Obr. 34) 

. Z výsledků je patrné, jaký může být vliv lokálních topenišť na imise PM10, od vlivu téměř 

zanedbatelného po vliv zcela zásadní, kdy samotná lokální topeniště způsobí několikanásobné 

překročení imisního limitu. 
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Obr. 32: Současné imise z lokálních topenišť na území Olomouce, zdroj (62) 

 

Obr. 33: Imise po úplné plynofikaci lokálních topenišť, zdroj (62) 
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Obr. 34: Imise při výhradním použití pevných paliv, zdroj (62) 

Vyhodnocení vlivu nových silnic na kvalitu ovzduší 

Každá nově budovaná silnice ovlivní svou existencí strukturu a intenzitu dopravy na 

komunikacích ve svém okolí, což je možné vyhodnotit pomocí dopravních studií. Tato 

skutečnost má také vliv na kvalitu ovzduší. Názorným příkladem může být například vliv 

plánované dálnice D1 na intenzitu dopravy v Přerově. 

Město Přerov se dlouhodobě potýká s kritickou dopravní situací, která je způsobena 

převážně tím, jeden z hlavních dopravních tahů na Moravě vede skrz střed města. Plánovaná 

dálnice D1 vedoucí okolo města by většinu tranzitní dopravy odvedla mimo město a 

fungovala by zde jako obchvat města. Důsledky existence dálnice D1 na kvalitu ovzduší 

v Přerově, konkrétně na změnu imisí NO2, jsou uvedeny na následujících mapové kompozici 

(Obr. 35). Z této mapové kompozice je patrné vymístění dopravy mimo město a v důsledku 

toho také podstatné snížení zátěže obyvatel města exhalacemi z automobilové dopravy. 
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Obr. 35: Změna imisí NO2 po výstavbě obchvatu Přerova, zdroj (59) 

Určení lokálních emisních stropů pro průmyslové zdroje 

Lokální emisní stropy jsou zákonný nástroj (57) umožňující určit maximální množství 

emisí z průmyslových zdrojů v průmyslových areálech za účelem dodržení přípustné úrovně 

znečištění ovzduší. Tento nástroj řízení kvality ovzduší není v praxi používán z důvodu 

obtížného stanovování konkrétních hodnot emisí tvořících strop. Díky ADMoSS je ovšem 

možné tyto emisní stropy stanovit relativně snadno, jak bude patrné s popisu získání návrhu 

emisních stropů pro oblast Ostravy. 

Při řešení studie (65) se jako zásadní problém ukázaly být koncentrace PM10. Z tohoto 

důvodu byly dále provedeny analýzy, jejichž cílem mělo být určení původců tohoto stavu a 

zároveň posouzení možností nápravy. Výsledkem těchto analýz bylo zjištění, že nevyhovující 

situace je u této škodliviny do značné míry způsobena velkými průmyslovými zdroji, které 

tvoří na území města 5 významných oblastí shluků zdrojů emisí. 

Proto byla provedena sada modelování s postupnou redukcí emisí zdrojů v jednotlivých 

oblastech až do stavu, kdy bylo dosaženo vyhovujícího stavu. Výsledkem byly nově 

vymezené plochy území s překročením imisních limitů a stanovení množství a prostorového 
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rozložení emisí, které je nutno redukovat pro dosažení tohoto cíle. Na základě uvedených 

výsledků byly vymezeny oblasti, ve kterých je nutné stanovit emisní strop. 

Obr. 36: Návrh oblastí s emisním stropem, zdroj (65) 

Výsledek této analýzy – snížení ročních koncentrací pro PM10 je znázorněn na 

následujících obrázcích (Obr. 37, Obr. 38). Omezení emisí v uvedených oblastech je určeno 

následující tabulkou. 

Tab. 5: Procentuální omezení celkových emisí produkovanými provozovateli ve 
vymezených průmyslových zónách, zdroj (65) 

Zóna Snížení emisí 
[%] 

1. Nová Huť 50 
2. Vítkovice 40 
3. Koksovna Šverma 10 
4. Elektrárna Třebovice 10 
5. Koksovna Svoboda 10 
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Obr. 37: Imise PM10 před aplikací emisních stropů, zdroj (65) 

Obr. 38: Imise PM10 po aplikaci emisních stropů, zdroj (65) 
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4.4. Automatizované generování mapových výstupů 

Při publikování výsledků modelování z rozsáhlejších projektů je nutné vytvářet desítky až 

stovky velice podobných mapových kompozic. Jejich značné množství činí jejich tvorbu 

velice časově náročnou a únavnou, proto je zde také vysoké riziko vzniku chyb. Z tohoto 

důvodu byl proces vytváření mapových kompozic realizován celý v prostředí ArcInfo, 

konkrétně díky jeho modulu ArcPlot. Výsledkem tohoto úsilí je sada skriptů, pomocí kterých 

lze automatizovaně generovat mapové kompozice.  

Tvorba mapové kompozice byla rozdělena na jednotlivé samostatné kroky, které jsou 

realizovány samostatně pomocí vlastního skriptu. Tvorba mapové kompozice se následně 

skládá z postupného spouštění těchto skriptů. Postup vytváření mapové kompozice se 

v současnosti skládá z těchto kroků: 

• Nastavení základních parametrů mapové kompozice; 

• nastavení mapových a textových symbolů; 

• vykreslení stínování terénu (hillshade); 

• vykreslení stínovaného rastru s výsledky; 

• vykreslení legendy k výsledkům; 

• vykreslení vektorových mapových prvků; 

• vykreslení popisků v mapě; 

• vykreslení legendy k mapě; 

• vytvoření nadpisu a podnadpisu; 

• vykreslení směrovky (severky); 

• vykreslení grafického měřítka;  

• grafická úprava kompozice. 

Nastavení základních parametrů mapové kompozice spočívá v nastavení vlastností 

kompozice (rozměry, pozadí, délkové jednotky) a mapového pole (poloha v kompozici, 

měřítko, mapové jednotky, určení mapované oblasti). Ve skriptu pro nastavení mapových a 

textových symbolů jsou definovány symboly použité v kompozici a každému symbolu je 

určeno jeho číslo, kterým se později identifikuje při vykreslování. 
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Vykreslování stínování terénu nebo obecně libovolného rastru spočívá ve dvou krocích. 

V prvním kroku jsou vytvořeny dvě převodní tabulky. V první slouží k předefinování hodnot 

rastru, kdy určeným intervalům hodnot je přeřazena společná celočíselná hodnota, v druhé 

tabulce je přiřazena každé z těchto hodnot její barva. Druhým krokem je následné vykreslení 

rastru pomocí obou těchto tabulek. Převodní tabulky lze vytvořit dvěma různými postupy. 

Cílem prvního postupu je vytvoření skokové změny barev, vstupním údajem je zde proto 

tabulka s horními mezemi hodnot pro jednotlivé barvy. Cílem druhého postupu je docílení 

plynulého přechodu barev. Interval hodnot rastru je proto rozdělen na mnoho (stovky) 

pravidelných intervalů a každému z těchto intervalů je dopočítána jeho barva. Barvy jsou 

určeny tabulkou dvojic hodnota – barva a pro jednotlivé intervaly jsou dopočítávány po 

částech lineární interpolací jejich hodnot v RGB modelu (76) vzhledem k jejich středům. 

První krok vykreslování stínovaného rastru s výsledky je shodný s prvním krokem 

vykreslování rastru, rozdíl je pouze v tom, že je proveden jak pro rastr s výsledky, tak pro 

rastr se stínováním terénu. Druhým krokem postupu je vytvoření trojice rastrů 

reprezentujících hodnoty složek barev v HSV modelu (77) a rastru, vytvořeného se stínování 

terénu, reprezentujícího třetí složku barev v HSV modelu (Value = světlost). Pomocí tohoto 

rastru jsou ztmaveny barvy rastru s výsledky modelování. 

Při vykreslování legendy výsledku se postupuje dvěma odlišnými způsoby v závislosti na 

způsobu volby barevných přechodů. Při skokovém přechodu je sloupec znázorňující barevné 

přechody rozdělen na stejné intervaly a každý je vykreslen svou barvou. V místě skoku je 

zobrazena jeho hodnota. Při spojitém přechodu barev se rovněž barvy ve sloupci mění spojitě. 

Dále lze v obou případech navolit počet zobrazených desetinných míst, jednotky hodnot a 

způsob určení horní a dolní meze hodnot – z rastru s výsledky nebo z tabulky definující 

barvy. 

Vykreslování mapových prvků a vykreslování jejich legendy je určeno tabulkou. 

Jednotlivé záznamy obsahují - název datové sady, výběr z dat, popisek datové sady, typ 

mapových prvků (bod, linie, polygon), způsob zobrazení (bodové symbol, liniový symbol, 

plošný symbol) a číslo symbolu. 

Směrovka může být vykreslena dvojím způsobem, jako běžná růžice určující světové 

strany nebo může být vykreslena na základě vstupních meteorologických dat pro model 

SYMOS’97 jako tzv. větrná růžice. 
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Grafické měřítko je vytvářeno automaticky následujícím způsobem. Z mapového pole lze 

odečíst měřítko mapy. Díky tomuto údaji lze spočítat rozmezí délky kroků pro grafické 

měřítko o celkové délce 3-4 cm. Následně je v tomto intervalu hledána hodnota odpovídající 

celým desítkám kilometrů. Pokud je nalezena jedna, potom je určena za krok měřítka, pokud 

je jich více, je zvolena ta nejvyšší. V případě, že taková hodnota v intervalu není, jsou 

postupně hledány hodnoty kroku odpovídající celým násobků 5 km, 1 km, 500 m, 200 m, 100 

m, 50 m, 10 m, 5 m a 1 m. 

Grafická úprava mapové kompozice spočívá v orámování mapového pole a pole 

s legendou, směrovkou a měřítkem, ve vykreslení značky Laboratoře GIS a v exportu mapové 

kompozice do zvoleného formátu obrázku. 

Výhody automatického generování 

Zkušenosti s tímto postupem ukázali několik výhod popsaného postupu v porovnání s ruční 

tvorbou mapových kompozic. Hlavní je časová úspora při tvorbě velkého počtu podobných 

mapových kompozic. Vytvoření první, vzorové mapové kompozice je sice mírně pomalejší, 

ale následné vytváření dalších mapových kompozic je již rychlé a snadné. Podstatně a 

výrazně rychlejší je tvorba mapových kompozic při následných modifikacích již hotových 

obrázků, kdy se změnily výsledky modelování, použité mapové prvky nebo způsob jejich 

zobrazování. To je realizováno prostou jednoduchou úpravou vstupních parametrů a 

opakováním zaznamenaného postupu. 

S tím souvisí i opakovatelnost postupu, který je pro každou mapovou kompozici 

zaznamenáván a může být kdykoli opět spuštěn znovu. Navíc je zde mnohem nižší podíl 

lidské práce a tudíž i mnohem nižší riziko lidské chyby. 

Úspora diskové kapacity je dána nižším množstvím uchovávaných dat. Místo rozsáhlých 

souborů s uloženými mapovými kompozicemi ve formě tzv. projektů (celkem až stovky MB) 

jsou uloženy pouze tabulky a textové soubory o celkové velikosti nejvýše stovek kB. Navíc 

mohou být některé soubory společné pro více kompozic (společná legenda, stejný způsob 

vykreslování mapových prvků). 

4.5. Modelování situací s vysokými imisemi 

Během teplotních inverzí je silně omezeno promíchávání vzduchu a tím zhoršují podmínky 

pro prostorový rozptyl atmosférických znečišťujících látek. Z tohoto důvodu dochází při 

teplotních inverzích k nejvyšším koncentracím znečišťujících látek v ovzduší. Nejhoršími 
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situacemi z hlediska rozptylu jsou mohutné zimní teplotní inverze, kdy jsou inverzně 

zvrstvenou částí atmosféry zachycovány emise i z relativně vysokých zdrojů. Podobně 

závažným případem jsou teplotní inverze nacházející se v malé výšce nad zemským 

povrchem. Tyto teplotně inverzní vrstvy atmosféry fungují jako zadržující vrstva a zplodiny 

pocházející z přízemních zdrojů se pod ní akumulují v relativně malém objemu vzduchové 

hmoty. (14) 

Pro modelování rozptylu znečišťujících látek v ovzduší během inverzních situací byla na 

ČHMÚ vyvinuta metodika výpočtu ve formě tzv. Box modelu. Tato metodika je ve formě 

dodatku součástí metodiky SYMOS‘97 (50). Toto doplnění je blíže rozebráno v Kapitole 3.2. 

Jedním z cílů této disertační práce bylo převedení této metodiky do formy počítačového 

programu, který by celý modelový výpočet realizoval v prostředí GIS a jeho otestování 

ve zvolené oblasti. 

4.5.1. Praktická realizace matematického modelu v GIS 

V následujícím textu bude popsán algoritmus výpočtu koncentrací ZL v ovzduší během 

inverzních situací. Výpočet je realizován v prostředí GIS, konkrétně v software ArcInfo 8.2. 

Jednotlivé kroky výpočtu jsou naprogramovány ve formě skriptů programovacího jazyka 

AML (ArcInfo Macro Language), které umožňují provádět jednotlivé kroky modelování 

provádět automatizovaně a opakovatelně. 

Volba tvaru oblasti 

Je nutné zvolit vhodný tvar zkoumané oblasti modelování. Pokud není zkoumaná oblast 

uzavřeným údolím, je volba oblasti velice důležitým krokem. Tato oblast musí být jednak 

dostatečně malá, aby nedocházelo k rozptylu znečišťujících látek do příliš velkého objemu 

vzduchu, protože by pak namodelované hodnoty byly podhodnoceny. Oblast musí být 

zároveň dostatečně rozsáhlá, aby zohlednila všechny relevantní zdroje znečišťování ovzduší. 

Tvar terénu 

Pro modelování je zapotřebí vytvořit takový digitální model terénu, který vytváří 

uzavřenou kotlinu nebo údolí, ve kterém jsou zdroje znečištění ovzduší, a zahrnuje celou 

modelovanou oblast. Proto je nutné vytvořit takový digitální model celého zájmového území 

tak, aby odpovídal těmto parametrům. 

Základním zdrojem dat pro vytvoření tohoto modelu jsou obvykle digitální vrstevnice ze 

základní digitální mapy (DMÚ 25 nebo ZABAGED). 
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Z těchto dat je vytvořen vektorový digitální model terénu v nepravidelné trojúhelníkové 

síti (TIN). Tento vektorový model je následně oříznut podle zvolené modelované oblasti. Poté 

je v malé vzdálenosti od hranice této oblasti vytvořena fiktivní vrstevnice, které je přiřazena 

taková nadmořská výška, aby se tato vrstevnice nacházela dostatečně vysoko, tj. nad 

zadržující vrstvou. Touto fiktivní vrstevnicí se rozšíří vektorový digitální model terénu, čímž 

vznikne uzavřená kotlina, ve které se předpokládá rozptyl znečišťujících látek při inverzním 

teplotním zvrstvení atmosféry. Tvar terénu je znázorněn na Obr. 39. 

Obr. 39: Digitální model terénu určující modelovanou oblast, zdroj (62) 

Výpočet koncentrací znečišťujících látek 

Modelovaná oblast je vertikálně rozdělena na výškové vrstvy. Celý objem je rozdělen na 

výškové vrstvy o stejné výšce ode dna vytvořené kotliny až po horní hranici směšovací 

vrstvy. Objemy jsou pro účely modelování reprezentovány vrstevnicemi horních hranic těchto 

vrstev. Následně jsou vypočteny plochy jednotlivých vrstev a objemy vzduchu pro každou 

výškovou vrstvu.  

Ze vstupních souborů dat o zdrojích je vytvořena bodová vrstva se zdroji. V atributové 

tabulce této bodové vrstvy jsou uloženy údaje o nadmořské výšce paty zdroje, výšce zdroje, 

převýšení kouřové vlečky a hmotnostním toku emisí ze zdroje. 

Vstupními daty pro výpočet fiktivních koncentrací jsou bodová vrstva reprezentující zdroje 

znečišťování ovzduší a vrstva reprezentující výškové vrstvy atmosféry. Nejdříve je nutné 
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určit, které zdroje budou zahrnuty do výpočtu. Do výpočtu jsou zařazeny jen ty zdroje, jejichž 

efektivní výška komína je nižší než hranice zadržující vrstvy. Samotný výpočet fiktivních 

koncentrací se řídí metodou upraveného box-modelu, popsaném v Kapitole 0. 

Výsledkem výpočtu je v každé výškové vrstvě celková fiktivní koncentrace. Z celkové 

fiktivní koncentrace jsou konečně spočteny výsledné koncentrace. Výsledkem modelování 

jsou tedy digitální vrstevnice mající v atributové tabulce uložené výsledné koncentrace pro 

příslušné výškové vrstvy jimi reprezentované. 

4.5.2. Modelování inverzních situace na území Olomouce 

Olomouc je statutární město na střední Moravě a centrum Olomouckého kraje. Rozkládá se 

v Hornomoravském úvalu na řece Moravě. Rovinatý charakter města je na jihozápadě 

ohraničen výběžky Drahanské vrchoviny a na severovýchodě masivem Nízkého Jeseníku. 

Střed města leží v nadmořské výšce 219 metrů nad mořem na zeměpisných souřadnicích 

49°45´ severní šířky a 17°15´ východní délky. Průměrná nadmořská výška klesá od severu k 

jihu, nejnižším bodem je řeka Morava. Nejvyšší místo v severovýchodní části města je v 420 

m nad mořem. Město má rozlohu 10 336 ha a je rozděleno na 27 městských částí (79).  

Podle výsledků analýzy dlouhodobých koncentrací znečišťujících látek (62) vyplývá, že u 

znečišťujících látek PM10 a NO2 dochází k překračování dlouhodobých imisních limitů. 

Výsledky analýz zatížení obyvatelstva imisemi ukázaly, že cca 90% obyvatel žije na území, 

kde je překračován dlouhodobý imisní limit PM10 a 10% obyvatel žije na území, kde je 

překračován dlouhodobý imisní limit NO2. Nejvíce je imisemi PM10 zatížena severozápadní 

část města převážně v důsledku provozu prašných průmyslových technologií firmy Moravské 

železárny, a.s. Významný je na území města i vliv lokálního vytápění a automobilové 

dopravy. Protože je PM10 nejvýznamnější znečišťující látkou ve zkoumané oblasti, byla právě 

tato znečišťující látka zvolena pro modelování. 

Pro účely modelování bylo vybráno období 23. – 25.1.2005, kdy byla na tomto území silná 

teplotní inverze provázená extrémními koncentracemi ZL v ovzduší. 

4.5.3. Zdroje znečišťování ovzduší 

Vstupní data o zdrojích znečišťování ovzduší byla pro modelování získána z (62). Na 

území obce s rozšířenou působností (ORP) Olomouc se na celkové produkci emisí PM10 

podílelo 166 zdrojů spadajících do kategorie velkých a zvláště velkých zdrojů (REZZO 1). 

Nejvýznamnějším producentem PM10 jsou Moravské železárny a.s. produkující 61,24% 
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emisí PM10 ze všech zdrojů této kategorie na území ORP Olomouc. Tab. 6 uvádí, jaký podíl 

na znečištění ovzdušíPM10 mají jednotlivé skupiny zdrojů na území města Olomouce. 

 

 

 

Tab. 6: Souhrnné údaje o jednotlivých skupinách zdrojů znečišťování ovzduší PM10 
na území města Olomouc, zdroj (62) 

PM10 
Zvláště velké a 

velké zdroje 
Střední zdroje 

Lokální 
topeniště 

Doprava Celkem 

[t/rok] 98,95 3,45 48,08 42,48 192,96 

[%] 51,28 1,79 24,92 22,02 100 

Obr. 40: Poměr jednotlivých skupin zdrojů znečišťování ovzduší PM10 na území 

města Olomouce, zdroj (62) 

Nejvýznamnějšími zdroji znečišťování PM10 jsou zvláště velké a velké zdroje, 

které produkují přes polovinu z celkového množství emisí PM10, produkovaných na území 

města Olomouce. Dalšími významnými zdroji znečišťování PM10 jsou lokální topeniště 

a doprava, které představují 48% z celkového množství emisí PM10 produkovaných na území 

města. 

Lokální 
topeniště  25%

Střední zdroje  
2%

Doprava 22%

Zvláště velké a 
velké zdroje 
ostatní 16%

Zvláště velké a 
velké zdroje 
Moravských  
železáren a.s. 

35%
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4.5.4. Meteorologická data 

Potřebnými vstupními meteorologickými daty je výška horní hranice inverze 

nad uvažovanou oblastí a doba nepřetržitého trvání podmínek inverze a současného bezvětří.  

Výška horní hranice inverze byla určena z křivek teplotního zvrstvení atmosféry 

z Aerologické stanice Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu 

v Prostějově, která je součástí sítě aerologických stanic Světové meteorologické organizace. 

Podle těchto křivek vznikla dne 23.1.2006 teplotní inverze ve výšce okolo 500 m.n.m. Vlivem 

povětrnostních podmínek se inverze dále prohlubovala. Ke vzniku této silné radiační inverze 

napomohla sněhová pokrývka. 

Inverze, která vznikla, byla inverze přízemní a její horní hranice sahala až do výšky 

několika stovek metrů. Výška zadržující vrstvy byla určena na základě místního pozorování a 

byla zvolena tak, aby odpovídala obvyklé výšce horní hranice inverze teploty v této oblasti. 

Konkrétní vrstva byla určena analýzou v GIS na základě digitální mapy a digitálního modelu 

terénu. Výška zadržující vrstvy byla určena 40 m nad úrovní terénu ve středu města, to je ve 

výšce 260 m.n.m. 

Doba nepřetržitého trvání podmínek inverze a současného bezvětří byla určena z dat 

imisního monitoringu poskytnutých ČHMÚ Ostrava v podobě hodinových koncentrací PM10 

z imisní monitorovací stanice v Olomouci a z dat Aerologické stanice v Prostějově 

Data dodaná z této imisní měřící stanice jsou zpracována na Obr. 41. Z něj jsou patrné dva 

časové intervaly, ve kterých byla vlivem teplotní inverze zvýšená koncentrace PM10. V 

datech, která byla k dispozici, nebyl zachycen začátek prvního časového intervalu teplotní 

inverze, proto byl pro modelování rozptylu PM10 zvolen druhý interval. Jeho začátek byl 

23.1.2006 ve 14:00 hodin a konec 25.1.2006 v 8:00 hodin. Délka trvání teplotní inverze byla 

tedy 42 hodin. V tomto intervalu je vidět postupný nárůst koncentrací PM10 po dobu trvání 

teplotní inverze až do maximální hodnoty 496 µg/m3 a prudký pokles těchto hodnot ihned po 

změně meteorologických podmínek. 
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Obr. 41: Měření PM10 na imisní monitorovací stanici v Olomouci, zdroj (62) 

4.5.5. Postup modelování 

Jako první oblast pro modelování byl zvolen obdélník 18 x 15 km, který zahrnoval celé 

území města Olomouce - OBLAST 1. Tato oblast odpovídá oblasti používané pro modelování 

dlouhodobých koncentrací znečišťujících látek v (62) Hranice oblasti je zobrazena na Obr. 42. 

Následně byly provedeny výpočty, kde byl sledován časový vývoj koncentrací PM10 v této 

oblasti během teplotní inverze. Koncentrace znečišťujících látek byly počítány ve 

dvouhodinových intervalech po dobu 48 hodin. 

Vypočítané koncentrace byly porovnány s naměřenými hodnotami koncentrací PM10 na 

měřící imisní stanici v Olomouci. Namodelované hodnoty koncentrací PM10 měly velice 

nízkou hodnou v porovnání s imisním monitoringem. Důvodem nízkých spočtených 

koncentrací bylo to, že zvolená oblast byla zvolena příliš veliká a proto zde docházelo 

k rozptylu znečišťujících látek do příliš velkého objemu vzduchu. Proto byla zvolena menší 

OBLAST 2. Hranice této oblasti je shodná s hranicí území města Olomouce, viz Obr. 42. 

Pro tuto oblast byly vypočítány koncentrace PM10 a porovnány s naměřenými hodnotami 

koncentrací PM10 z imisního monitoringu. Namodelované koncentrace PM10 měly také nízké 

hodnoty, ale tyto hodnoty byly vyšší než v OBLASTI 1, protože zmenšením oblasti se 

zároveň zmenšil objem vzduchu, ve kterém dochází k rozptylu znečišťujících látek, proto 

byly vytvořeny další tři ještě menší oblasti. 
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Obr. 42: Hranice OBLASTI 1 a OBLASTI 2

Podkladem pro vytvoření OBLASTI 3 byla vrstva zvláště ů

znečišťování ovzduší na území mě ř

bodů reprezentující tyto zdroje. Oblast je na 

OBLAST 4 byla tvořena intravilánem mě č

plánu, avšak tato data nebyla k dispozici. Tvar oblasti byl proto vytvoř ě

části Olomouce tak, aby byla do modelování zahrnuta i lokální topeniště

zahrnuty i významné zdroje zneč ť

nacházejí na severozápadě mě

červeně.  

OBLAST 5 byla určena na základě č

oblasti je určen izolinií imisního limitu 40 µg.m

tak tvaru oblasti doporučeném metodikou. Na 

- 79 - 

: Hranice OBLASTI 1 a OBLASTI 2, zdroj (62)
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Obr. 43: Hranice OBLAST
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Hranice OBLASTI 3, OBLASTI 4 a OBLASTI 5, zdroj 

Pro OBLASTI 3, 4 a 5 byly opět provedeny výpočty koncentrací PM

časový vývoj koncentrací PM10 ve dvouhodinových intervalech po 
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Obr. 44: Srovnání koncentrací PM10 modelovaných oblastí s imisním 

monitoringem, zdroj (62) 

Porovnáním namodelovaných a naměřených hodnot bylo prokázáno, že při vhodném 

vymezení oblasti modelování je možno využít uvedenou metodiku výpočtu extrémního 

znečištění ovzduší při inverzích a bezvětří v metodice SYMOS’97, původně určenou pro 

údolí nebo kotlinu, i pro modelování v rovinatém terénu. Je však velmi důležité správné 

určení oblasti rozptylu. Oblast musí být dostatečně rozsáhlá, aby zohlednila všechny zdroje 

znečišťování ovzduší. Zároveň však musí být dostatečně malá, aby nedocházelo k rozptylu 

znečišťujících látek do příliš velkého objemu vzduchu, aby nebyly namodelované hodnoty 

podhodnoceny. V metodice je doporučen tvar odpovídající oblasti se zhoršenou kvalitou 

ovzduší, tj. v tomto případě OBLAST 5. Výsledky modelování potvrzují vhodnost této volby. 

4.5.6. Vyhodnocení vlivu skupin zdrojů 

Dalším krokem modelování bylo hodnocení vlivu jednotlivých skupin zdrojů znečišťování 

ovzduší PM10 na celkovou imisní situaci v Olomouci po 24 hodinách trvání teplotní inverze. 

Pro modelování byla použita OBLAST 5. 

Podle výsledků modelování je zhoršená imisní situace během teplotních inverzí způsobena 

převážně místními velkými a zvláště velkými zdroji znečišťování ovzduší a lokálními 

topeništi. Zvláště velké a velké zdroje se na celkových imisích podílejí ze 41 %, lokální 
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topeniště pak z 35 %. Ke zhoršení situace také přispívá automobilová doprava, která se na 

celkových imisích podílí z 24 %.  

Modelováním bylo prokázáno, že zdroje společnosti Moravské železárny, a.s. patřící do 

skupiny velkých a zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší, se během teplotní inverze 

podílejí na celkových imisích PM10 z 35 %. Na imisích ze zvláště velkých a velkých zdrojů 

znečišťování ovzduší se podílejí z 86 %. Podíl jednotlivých zdrojů na celkovém znečištění 

PM10 v Olomouci po 24 hodinách trvání inverze v oblasti uvádí Tab. 7 a Obr. 45: Podíl 

jednotlivých zdrojů na celkovém znečištění PM10 v Olomouci po 24 hodinách trvání inverzní 

situace. 

Tab. 7: Podíl jednotlivých zdrojů na celkovém znečištění PM10 v Olomouci po 24 

hodinách trvání inverzní situace, zdroj (62) 

Zdroje 
Koncentrace 
PM10 [µg/m3] 

Koncentrace 
PM10 [%] 

Zvláště velké 
a 

velké zdroje 

Moravské železárny a.s. 97,17 35,0 

Ostatní 15,76   5,7 

Střední zdroje 1,23   0,4 

Lokální topeniště 97,87 35,2 

Doprava 65,83 23,7 

CEKOVÉ IMISE 277,86 100,0 

Obr. 45: Podíl jednotlivých zdrojů na celkovém znečištění PM10 v Olomouci po 24 

hodinách trvání inverzní situace 

  

M
or

av
sk

é 
že

le
zá

rn
y 

a.
s.

 
 3

5 
%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Zvlášť velké a
velké zdroje   

40,5 %

Střední zdroje 
0,5 %

Lokální topeniště
35 %  

Doprava 24 % 

 P
od

íl 
je

d
n

ot
liv

ýc
h 

zd
ro

jů
 [ 

%
 ]

 



- 83 - 

4.5.7. Aplikace výsledků modelování 

Matematické modelování extrémních koncentrací ZL během teplotních inverzí prokázalo 

použitelnost tohoto postupu. Model prokázal vysokou míru shody výsledků modelování 

rozptylu PM10 na území Olomouce s imisním monitoringem. Z tohoto důvodu je 

v současnosti možné relativně přesně předvídat koncentrace ZL během teplotních inverzí a 

odhadnout při obvykle známé délce trvání teplotní inverze také maximální hodnoty škodlivin. 

Navíc je zde možné využít výsledky matematického modelování pro předpovídání vlivu 

možných přijatých opatření na koncentrace škodlivin. 

V případě, že by měly být sníženy imise při inverzní situaci v Olomouci, ukazuje se jako 

nejvýhodnější a nejjednodušší v první řadě regulovat provoz Moravských železáren a.s., 

protože jejich prašné technologie mají největší vliv na koncentrace PM10. Omezovat provoz 

dalších velkých průmyslových zdrojů, kterými jsou například zdroje společnosti Dalkia Česká 

republika, a.s., určené pro centrální zásobování teplem, by nevedlo ke snížení imisí PM10, 

protože výška jejich komínů, jako zdrojů znečištění, je vyšší než 100 m. Emise z těchto zdrojů 

se tedy dostanou nad zadržující vrstvu (ve výšce 260 m.n.m.) a proto neovlivňují koncentrace 

imisí pod ní. 

Další reálná možnost, jak snížit imise, je pokusit se omezit vliv lokálních topenišť. Na 

základě předpovědi počasí lze předvídat vznik inverzní situace a včas udělat určitá opatření. 

Jedním z nich je informovat občany o vznikající situaci. Občané by měli být poučeni, jak se 

mají za inverzní situace chovat. To znamená omezit topení tuhými palivy a v případě 

možnosti topit plynem. Pokud tuto možnost nemají, použít k vytápění výhradně kvalitní 

palivo, jako je černé uhlí nebo koks a důsledně dodržovat vhodný technologický postup 

spalování. Informace by mohly být sděleny občanům prostřednictvím denního tisku a 

regionálního zpravodajství. 

Regulace dopravy je obecně velmi obtížná. Bylo by však účelné nabádat občany k tomu, 

aby se v době inverze snažili méně využívat pro svou přepravu vlastních automobilů a dali 

přednost například dopravním prostředkům hromadné dopravy. Jinou možností je zde 

omezení nebo uzavření vjezdu pro dopravu v exponovaných lokalitách, jako jsou například 

centrum města. 
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4.6. Další vývoj modelovacího systému 

Vývoj systému ADMoSS je v budoucnosti možný v několika směrech. První možností je 

jeho testování a úpravy, aby mohl být použit v opravdu rozsáhlých oblastech. V současnosti 

by měl být ADMoSS použit pro hodnocení kvality ovzduší v oblasti slezské části česko-

polského příhraničí (cca 8800 km2, 2,5 milionu obyvatel) v rámci projektu Air Silesia (78). 

Dalším směrem vývoje, který bude pravděpodobně realizován je změna software pro 

generování mapových výstupů na ArcGIS. V systému ArcGIS je od verze 10 možné 

skriptovat tvorbu mapových kompozic v jazyce Python. Výhodami tohoto software jsou 

oproti ArcInfo for Workstation možnost přímé kontroly průběhu tvorby mapové kompozice 

v grafickém uživatelském rozhraní, což výrazně zjednodušuje tvorbu vzorové mapové 

kompozice, dostupnost většího množství funkcí vhodných pro tvorbu mapových kompozic a 

využití externích datových zdrojů přes webové komunikační protokoly (ArcGIS Online, 

ArcGIS Server, ArcIMS, WMS, apod.). Jazyk Python je navíc otevřený objektový 

programovací jazyk s dostupnou širokou škálou předprogramovaných modulů a v poslední 

době se z něj stává stále více používané rozhraní pro ovládání a automatizování počítačových 

programů. 

Třetím potenciálním směrem vývoje ADMoSS je vytvoření grafického (např. webového) 

uživatelského rozhraní, které by proces modelování umožnilo provádět i běžným uživatelům  
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5. Závěr 

Matematické modelování rozptylu znečišťujících látek v ovzduší je užitečná metoda pro 

vyhodnocení kvality ovzduší v zatížených oblastech. Realistické posouzení stavu ovzduší a 

určení původců znečištění je podmíněno zahrnutím svým charakterem různorodých zdrojů 

znečišťování ovzduší, zdroje průmyslové i neprůmyslové, zdroje svým vlivem významné 

lokálně i zdroje významně ovlivňující rozsáhlé oblasti. Je tudíž nutné provádět výpočet 

detailně, aby bylo možné postihnout zdroje lokálního dosahu, a zároveň modelovat 

v rozsáhlém území, aby bylo možné postihnout vliv zdrojů ovlivňujících velká území.  

Díky kombinaci těchto dvou faktorů a velkému množství zdrojů znečišťování ovzduší 

v hustě osídleném průmyslovém regionu je matematické modelování rozptylu znečišťujících 

látek v ovzduší velice náročné na přípravu dat pro modelování a na výpočetní čas. 

Cílem práce bylo vyvinout a prakticky odzkoušet modelovací systémy pro hodnocení stavu 

ovzduší v obou, z hlediska ochrany kvality ovzduší, nejdůležitějších případech – pro 

krátkodobé extrémně vysoké koncentrace znečišťujících látek v ovzduší a pro nadlimitní 

dlouhodobé (roční) koncentrace znečišťujících látek v ovzduší. V obou případech se podařilo 

vytvořit systémy, které v maximální možné míře zjednodušují a automatizují celý proces 

modelování, počínaje přípravou vstupních dat pro modelování, přes modelování samotné, 

analýzu výsledků modelování, až po jejich prezentaci. 

Tohoto cílem bylo dosaženo využitím synergie kombinace matematických modelů a 

geografických informačních systémů (GIS). Dominantní složkou této synergie je prostředí 

software pro GIS, ve kterém lze efektivně a automatizovaně veškeré manipulace 

s prostorovými daty, která tvoří vstupní i výstupní údaje matematických modelů, které jsou 

v jednom případě spouštěny jako externí program v rámci GIS a v případě druhém je 

matematický model přímo realizován formou prostorových analýz a datových manipulací 

v prostředí GIS. 

Dalším cílem práce bylo urychlení výpočtů, které při detailním modelování rozsáhlých 

oblastí s velkým množstvím zdrojů trvá za běžných okolností na běžném PC řádově dny až 

týdny. Díky autorem realizovanému postupu, který je založen na rozdělení modelovací úlohy 

na sadu menších podúloh, specifické volbě výpočtové sítě a paralelním výpočtu na paralelním 

clusteru bylo dosaženo výrazného urychlení výpočtů. Časová náročnost výpočtů je u úloh 

středního rozsahu (území cca 15 x 15 km) nižší přibližně o tři řády (1000x). Je snížena z dnů 
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až týdnů na desítky minut až jednotky hodin. Míra urychlení výpočtu navíc roste úměrně 

rozsahu modelované oblasti.  

Vytvoření, v této práci prezentovaných, modelovacích systémů bylo dáno potřebou při 

realizaci reálných projektů. Efektivita systému ADMoSS byla ověřena již na více než desítce 

velkých projektů a na několika desítkách projektů menšího rozsahu. V současné době je 

klíčovým prvkem rozsáhlého mezinárodního projektu Air Silesia (78), jehož cílem je 

vyhodnocení příčin špatné kvality ovzduší v ostravsko-karvinské aglomeraci v ČR a v, k ní 

přilehlé, rybnicko-raciborzské aglomeraci v Polsku a vyhodnocení přeshraničních přenosů 

znečištění. Plocha modelovaného území je přibližně 8800 km2, s více než 2,5 milionem 

obyvatel. 
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MŽP  Ministerstvo životního prostředí České republiky 

NASA  National Aeronautics and Space Administration (Národní úřad pro 

   letectví a kosmonautiku) 

NFS  Síťový souborový systém (network file system) 

ORP  Obec s rozšířenou působností 

PAU  Polyaromatické uhlovodíky 

PC   Osobní počítač (personal computer) 

PM10  Suspendované částice frakce do 10 µm 

PM2,5  Suspendované částice frakce do 2,5 µm 

POPs  Persistentní organické polutanty 

RAM  Paměť s náhodným přístupem (random access memory) 

RD   Rodinné domy 

REZZO  Registr zdrojů znečišťování ovzduší 

RGB  Red, green, blue (červená, zelená, modrá) 

SCIAMCHY Scanning Imaging Absorption Spectrometer for Atmospheric 

   Chartography 

SLBD  Sčítání lidí, domů a bytů 

SPC  Superpočítačové centrum VŠB-TUO 

SSH  Bezpečné rozhraní (secure shell) 

TIN   Nepravidelná trojúhelníková síť (triangular irregular network) 

USA  Spojené státy americké (United states of America) 

VOC  Těkavé organické látky (volatile organic compounds) 

VPN  Virtuální soukromá síť (virtual private network) 

VŠB-TUO  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
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VTOPÚ  Vojenský topografický ústav 

WMS  Webová mapová služba (web map service) 

ZABAGED Základní báze geografických dat 

ZL   Znečišťující látka 

ZSJ   Základní sídelní jednotka 


