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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

HAVRÁNKOVÁ, R. Modelování znečišťování ovzduší leteckou dopravou: bakalářská 

práce. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy, 

2013, 44 s. Vedoucí práce: Jančík, P. 

Bakalářská práce se zabývá znečišťováním ovzduší leteckou dopravou a jeho 

modelováním. V teoretické části je popsána atmosféra s jejími částmi, především je 

věnována pozornost troposféře a její přízemní vrstvě, dále jsou popsány procesy v 

přízemní troposféře a jejich vliv na znečišťování ovzduší. Následuje popis různých 

zdrojů znečišťování ovzduší. Praktická část bakalářské práce se zabývá znečišťováním 

ovzduší v okolí letiště Mošnov. Vstupní data získaná z letiště Mošnov jsou zpracována 

a vyhodnocena pomocí modelu SYMOS´97. Cílem bakalářské práce je zhodnotit vliv 

letiště Mošnov na znečišťování ovzduší v jeho blízkém okolí.  

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

HAVRÁNKOVÁ, R. Modeling of air pollution by air traffic: bachelor thesis. Ostrava: 

VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Institute 

of Transport, 2013, 44 p. Supervisor: Jančík, P. 

This thesis deals with air pollution air transport and its modeling. The theoretical part 

describes the atmosphere and its parts, especially attention is paid to the troposphere 

and the boundary layer, as described processes in the ground troposphere and their 

impact on air pollution. The following is a description of the various sources of air 

pollution. The practical part of the thesis deals with air pollution around airports 

Mošnov. Input data obtained from the airport Mošnov are processed and evaluated 

using the model SYMOS'97. The aim of this work is to evaluate the impact of airport 

Mošnov to air pollution in the vicinity. 
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Seznam použitých značek a symbolů 

 

AIP letecká informační příručka (z angl. Aeronautical information 

publication) 

apod.  a podobně 

atd.  a tak dále 

LKMT  letiště Mošnov – Ostrava 

NOx  oxidy dusíku 

PM10  pevné částice menší než 10µm 

SOx  oxidy síry 

SYMOS´97  systém modelování stacionárních zdrojů 

T(z)  teplota závisející na výšce 

UV záření  ultrafialové záření 

VOC  těkavé organické látky 
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Úvod 

Lidé svou činností vytvářejí látky, které znečišťují životní prostředí. Jedná se o tzv. 

antropogenní znečišťování životního prostředí, kdy lidé průmyslovou výrobou, 

spalovnami, skládkami a v dnešní době především dopravou vypouštějí do ovzduší 

znečišťující látky, které se dále v atmosféře mění a procházejí chemickými procesy. 

Tomuto jevu se říká znečišťování životního prostředí.  Důsledkem znečišťování je 

následně znečištění ovzduší, vod a půd. Znečištěním je rozuměn stav, kdy se v 

životním prostředí vyskytují znečišťující látky v určitém množství po danou dobu. 

Znečištění už má přímý negativní dopad na lidi, zvířata, rostliny a také hmotné statky.  

S rozvíjející se potřebou lidí se dostat rychle a bezpečně na určené místo se 

zdokonalují a rozšiřují druhy dopravy. Mezi nejrychleji se rozvíjející odvětví dopravy 

se řadí letecká doprava. Vytvářejí se nová letiště, vyvíjejí se nová letadla a lety jsou 

prováděny na delší trasy a častěji. S činností leteckých motorů samozřejmě souvisí 

vypuštění spalin, vytvářených při spalování paliva. Tyto látky jsou především 

plynného skupenství, ale také pevného. Největším problémem je vypouštění 

znečišťujících látek při startu a přistání letadla, kdy je přímo ovlivněno blízké okolí 

letiště. Okolí letiště, lidé, zvířata, rostliny i hmotné statky, jsou ohrožování nejen 

spalinami, ale rovněž hlukem vydávaným letadly.  

Tato bakalářská práce se bude zabývat především znečišťováním ovzduší leteckou 

dopravou. Nejdříve bude popsáno členění atmosféry a procesy v ní probíhající, budou 

následovat vysvětlené jednotlivé pojmy z oblasti znečišťování. Druhá polovina 

bakalářské práce bude hodnotit situaci znečišťování ovzduší na letišti Mošnov (dále 

LKMT) pomocí modelu SYMOS´97. Cílem bakalářské práce je vyhodnotit, jak svým 

leteckým provozem ovlivňuje LKMT své blízké okolí z hlediska znečištění ovzduší. 
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1. Atmosféra 

Atmosféra je plynný obal Země, který se vytvářel zároveň se vznikem Země. Název 

atmosféra vznikl z řeckých slov „atmos“, neboli pára (vzduch), a „sféra“, což v 

překladu znamená koule nebo obal. Její výšku nelze přesně stanovit. Sahá od povrchu 

Země do desítek kilometrů. Atmosféra je důležitá z mnoha důvodů. Mezi hlavní 

důvody patří oddělení od meziplanetárního prostoru, chrání život na Zemi před 

kosmickým zářením a také před slunečním ultrafialovým zářením. Především je 

zdrojem kyslíku. Atmosféra je složena z dusíku (78%), kyslíku (21%), a stopových 

prvků (1%). 

1.1. Dělení atmosféry 

Atmosféra se stejně jako spousta jiných věcí a oblastí dá dělit podle různých hledisek 

(Obrázek 1): 

 

Obrázek 1 Vertikální členění atmosféry [18] 
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1.2. Členění podle složení 

Podle složení se atmosféra dělí na suchou, vodní páru a znečišťující příměsi.  

 Suchá neboli čistá atmosféra je tvořena směsí termodynamicky ideálních plynů, kde 

99% hmotnosti atmosféry tvoří dusík a kyslík.  

 Další částí atmosféry je vodní pára, popřípadě vodní kapičky nebo ledové částice.  

 Do atmosféry rovněž patří znečišťující příměsi. Mezi tyto příměsi patří prachové a 

půdní částečky, vulkanický prach, krystalky mořských solí a velké množství částic 

organického původu jako jsou spory, pyl, bakterie, výtrusy apod. 

1.3. Dělení atmosféry podle průběhu teploty s výškou 

Sledováním průběhu teploty s výškou můžeme rozdělit atmosféru na troposféru, 

stratosféru, mezosféru, termosféru a exosféru.  

 Troposféra 

Troposférou se rozumí nejnižší vrstva atmosféry. Její spodní hranicí je tedy zemský 

povrch a horní hranice se mění podle zeměpisné šířky a podle ročních období. V létě je 

výše než v zimě. V naší zeměpisné šířce dosahuje troposféra výšky 11 km, na pólech 

je její horní hranicí 8-9 km a na rovníku je dokonce 17-18 km. Název troposféra je 

vytvořený ze dvou řeckých slov. „Tropos“ neboli míchat a „sféra“, což znamená koule. 

V troposféře se setkáme s pro ni charakteristickým znakem a to poklesem teploty s 

výškou, který je 0,65°C na 100 m výšky. Podle tohoto vztahu si můžeme odvodit, že 

na horní hranici troposféry v naší zeměpisné šířce je teplota -55°C. V troposféře se 

nachází 99% vodní páry tvořící atmosféru. Jelikož spodní hranicí troposféry je zemský 

povrch, ovlivňuje dění v troposféře povrch Země. V troposféře se odehrává počasí.  

 Stratosféra 

Stratosféra přímo navazuje na troposféru, což znamená, že spodní hranici stratosféry 

tvoří horní hranice troposféry. Horní hranici stratosféry můžeme najít přibližně ve 

výšce 50 km. Stratosféra je významná tím, že obsahuje ozónovou vrstvu, která se 

nachází přibližně ve výšce 25-35 km. Ozónová vrstva je pro lidstvo velmi důležitá, 

protože absorbuje velké množství ultrafialového záření (99%), které dopadá na zemský 

povrch a tím umožňuje život na Zemi. Ve stratosféře můžeme pozorovat izotermii. 
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Izotermie je jev, kdy se teplota s výškou nemění. Ve stratosféře je stálá teplota v 

rozmezí od -45C  do -75°C, přičemž teplota závisí na zeměpisné šířce.  

 Mezosféra 

Mezosféra sahá od horní hranice stratosféry do výšky 80-85 km. V mezosféře je 

typický ostrý pokles teploty s výškou.  

 Termosféra 

Termosféra je vrstva atmosféry, která sahá od horní hranice mezosféry do výšky 

zhruba 640 km. V termosféře je zajímavý průběh teploty s výškou. Nejdříve teplota 

prudce roste a poté zůstává konstantní přibližně na 1400°C . V termosféře můžeme 

pozorovat polární záři.  

 Exosféra 

Exosféra je poslední vrstvou atmosféry. Její spodní hranicí je horní hranice termosféry 

a horní hranici nemá, protože plynule přechází do meziplanetárního prostoru. 

Oblasti mezi těmito vrstvami se nazývají pauzy: tropopauza, stratopauza, mezopauza, 

termopauza. 

1.4. Dělení podle elektrických vlastností vzduchu 

Mezi další dělení atmosféry patří dělení podle elektrických vlastností vzduchu. Pomocí 

tohoto dělení získáváme neutrosféru a ionosféru. 

 Neutrosféra 

Neutrosféra se nachází přibližně ve výšce 750-2100 km nad povrchem Země. V 

neutrosféře se nachází kyslík, vodík a helium, které se zde vyskytuje ve formě iontů a 

atomů. V neutrosféře neplatí fyzikální zákony o plynech. 

 Ionosféra 

Ionosféra začíná na spodní hranici mezosféry a pokračuje až do výšky 550 km. 

Nachází se v ní ionty, což jsou elektrický nabité částice. Ionosféra také umožňuje 

odraz rádiových vln. 
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1.5. Členění podle intenzity promíchávání vzduchu 

Atmosféru dále dělíme podle intenzity promíchávání vzduchu - na homosféru a 

heterosféru.  

 Homosféra 

Homosféra je také někdy nazývaná turbosférou. Nachází se ve výšce 0-90 (100) km. 

Homosféra je význačná tím, že má stabilní složení. To znamená, že procentuální 

zastoupení plynných složek (kromě vodní páry, ozonu a oxidu uhličitého) se s výškou 

prakticky nemění. 

 Heterosféra 

Heterosféra se nazývá difúzosféra. Její pásmo začíná na 90 km výšky a končí přibližně 

v 500-750 km. V heterosféře se nacházíme daleko za hranicí troposféry, takže vliv 

promíchávání slábne a vertikální rozložení složek vzduchu je dáno hlavně difúzní 

rovnováhou. Difúzí rovnováha znamená, že s výškou ubývá relativně těžších plynů. V 

důsledku roste podíl vodíku a helia. Ve výšce nad 200 km je dusíku méně než kyslíku. 

Kyslík se v heterosféře vyskytuje pouze v atomární formě. 

1.6. Dělení atmosféry podle podmínek  

Podle podmínek panujících v atmosféře ji dělíme na tři části: přízemní mezní vrstva, 

mezní vrstva a volná atmosféra. 

 Přízemní mezní vrstva 

Přízemní mezní vrstva sahá od zemského povrchu do zhruba 100 metrů. V této části 

troposféry je vliv zemského povrchu nejsilnější. To znamená, že je zde největší tření a 

nejvíce se zde projevují teplotní vlivy. Na přízemní mezní vrstvu navazuje mezní 

vrstva. 

 Mezní vrstva 

Mezní vrstva začíná na horní hranici přízemní mezní vrstvy a sahá do výšky 1 až 1, 5 

kilometru. Její tloušťka je ovlivněna několika faktory. Prvním faktorem je drsnost 

povrchu. Se zvyšující se drsností povrchu se tloušťka mezní vrstvy atmosféry zvětšuje. 

Další faktory jsou rychlost proudění a intenzita vertikálního promíchávání vzduchu. V 

mezní vrstvě se často setkáváme s inverzními neboli stálými teplotami, čímž se snižuje 

vertikální teplotní gradient. V mezní vrstvě se velmi často vytváří nízká oblačnost. 
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 Volná atmosféra 

Poslední vrstvou atmosféry podle tohoto dělení je volná atmosféra, která navazuje na 

mezní vrstvu a sahá dále do atmosféry. Ve volné atmosféře je vliv tření zanedbatelný. 

 

2. Proudění vzduchu v troposféře 

Největší vliv na rozptylování znečišťujících látek v ovzduší má proudění vzduchu 

v troposféře. Proudění vzduchu může být vertikální a horizontální. Na intenzitu 

vertikálního proudění má vliv tzv. stabilita ovzduší. Stabilita ovzduší je závislá na 

poklesu teploty s výškou (vertikální teplotní gradient). Čím vyšší je vertikální teplotní 

gradient, tím méně stabilní je ovzduší. Extrémní případ stabilního ovzduší je teplotní 

inverze (záporný vertikální teplotní gradient - teplota s výškou roste).  

Horizontální proudění vzduchu je určováno polem atmosférického tlaku, které se dá na 

mapách zobrazit pomocí izobar (u zemského povrchu) nebo geopotenciálních výšek 

(ve vyšších hladinách). Izobary jsou čáry, které na zemském povrchu spojují místa se 

stejným atmosférickým tlakem redukovaným na mořskou hladinu. Geopotenciální 

výšky jsou vrstevnice, které zaznamenávají změny nadmořské výšky určité tlakové 

hladiny (plocha, která spojuje místa se stejným tlakem). S prouděním vzduchu souvisí 

základní tlakové útvary. 

2.1. Základní tlakové útvary 

Mezi základní tlakové útvary vyskytující se v troposféře a související s prouděním 

vzduchu patří tlaková níže, tlaková výše, hřeben vysokého tlaku a brázda nízkého tlaku 

(viz Obrázek 2). Určitý tlakový útvar můžeme označit jako tlakovou výši nebo níži jen 

v případě, že se kolem jejího centra vyskytují uzavřené izobary. Tlakové útvary mají 

význam především pro meteorologii. V oblasti tlakové níže se tvoří oblaky a dochází 

ke srážkám. Naopak v oblastech tlakové výše se oblaka rozpouštějí a je hezké počasí. 
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Obrázek 2 Základní tlakové útvary [7] 

 

 Tlaková níže 

Tlaková níže je také nazývána cyklona. Jedná se o oblast, ve které je atmosférický tlak 

nižší než v okolí. V tlakové níži dochází v blízkosti zemského povrchu ke sbíhání 

(=konfluenci) proudnic. A protože se jedná o proudění vzduchu, musí být splněn zákon 

o zachování hmotnosti a z něho vyplývající kontinuita proudění. To znamená, že až se 

proudnice seběhnou tak pokračují jako uspořádané vzestupné pohyby vzduchu v 

centrální části tlakové níže až v horní části troposféry dostanou rozbíhavý charakter 

(=difluentní), což způsobuje vytékání vzduchu z tlakové níže. 

 Tlaková výše 

Tlaková výše je opakem tlakové níže. Nazývá se anticyklona a je to oblast, ve které je   

vyšší atmosférický tlak než v jejím okolí. V tlakové výši dochází k opačnému průběhu 

vzduchu než v tlakové níži. To znamená, že ve spodních vrstvách atmosféry mají 

proudnice rozbíhavý charakter a k vytékání vzduchu z centrální části tlakové výše. V 

centrální části tlakové výše je pohyb proudnic sestupný. 
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Obrázek 3 Poměry v  tlakové níži (A) a  výši (B) [11] 

 Hřeben vysokého tlaku 

Hřeben vysokého tlaku je oblast vysokého tlaku, ve které se neobjevují uzavřené 

izobary. 

 Brázda nízkého tlaku 

Brázda nízkého tlaku je naopak oblast nízkého tlaku, která rovněž neobsahuje 

uzavřené izobary. 

Z pohledu ochrany kvality ovzduší mají hlavní význam právě vzestupné pohyby, které 

souvisí s tlakovou níží. Vzestupné pohyby zlepšují podmínky pro rozptyl 

znečišťujících látek v atmosféře. Naopak v oblastech tlakové výše je rozptyl horší.  

2.2. Fyzikální procesy 

Země je ohřívána dvěma způsoby. Prvním z nich je ohřev od Slunce a druhý ohřev od 

zemského jádra. Zejména ohřívání zemského povrchu od Slunce je podstatné 

z hlediska ohřívání troposféry.  

Země je ohřívána slunečním zářením nerovnoměrně a záleží to na několika faktorech. 

Prvním faktorem je různé albedo. Albedo (=odrazivost) je podíl mezi přijatým a 

odraženým světelným zářením. Tmavý povrch přijímá lépe teplo a světlý povrch ho 

lépe odráží, například asfalt bude teplo lépe přijímat a sníh ho bude odrážet. 
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Dalším faktorem je vedení tepla do hloubky. V tomto případě je podstatné, zda 

sluneční paprsky absorbuje pevnina nebo vodní plocha. Voda má menší odrazivost než 

pevnina. 

A posledním faktorem je úhel dopadu slunečních paprsků na zemský povrch. Úhel 

dopadu je ovlivněn zeměpisnou šířkou, ortografií terénu a denní dobou. Například na 

jižním svahu hory bude tepleji než na severním, protože sluneční paprsky dopadají jen 

na jižní stranu hory. Země odrazí, neboli vyzáří 42% dopadajícího záření a zbylých 

58% pohltí atmosféra a zemský povrch. 

Nerovnoměrným ohříváním vzduchu dochází k stoupání teplejšího vzduchu, protože se 

sníží hustota a vzniká vztlaková síla, která je rovna rozdílu hustot mezi teplejší a 

studenější vzdušnou masou. V důsledku stoupavých a klesavých proudů dochází ke 

vzniku nehomogenního tlakového pole u zemského povrchu. Stoupavé proudy pod 

sebou vytvářejí oblasti s nižším tlakem tzv. tlakové níže a klesající proudy naopak pod 

sebou vytvářejí oblasti s vyšším tlakem, neboli tlakové výše. Tlakové rozdíly v těchto 

oblastech nejsou velké, když je srovnáme se standartním tlakem přepočteným na 

hladinu moře, který činí 1013,25 hPa. V oblasti tlakové níže se vyskytuje tlak 1000 

hPa a v oblasti tlakové výše je tlak okolo 1025 hPa. V horizontální rovině mají tyto 

rozdíly, ale velký význam. V důsledku tlakových rozdílů se dávají do pohybu obrovské 

vzdušné masy na velké vzdálenosti. 

Mezi další důležité fyzikální procesy patří Coriolisova síla. Coriolisova síla vzniká v 

důsledku zemské rotace a stáčí vzdušné masy. Na severní polokouli je stáčí vpravo a 

na jižní polokouli naopak vlevo. To znamená, že na severní polokouli dostává vzduch 

vytékající z tlakové výše spirálovitou pravotočivou rotaci a vzduch vtékající do 

tlakové níže levotočivou rotaci. Na jižní polokouli je to opačně. To znamená, že 

vzduch vytékající z tlakové výše má levotočivou rotaci a vzduch vtékající to tlakové 

níže získává rotaci pravotočivou. Tím vzniká cyklické proudění, které se v horizontální 

rovině nazývá vítr a ve vertikální rovině stoupavé a klesavé proudy. 

V důsledku různých hodnot atmosférického tlaku vzniká horizontální složka síly 

tlakového gradientu, která vyrovnává tlakové rozdíly. Kdyby neexistovaly žádné další 

síly působící na částice vzduchu v horizontální rovině, tak by se částice pohybovaly 

kolmo na izobary do oblasti tlakové níže, čímž by zanikly horizontální tlakové rozdíly 

a tlakové útvary by neměly dlouhodobé trvání. Ale v zemské atmosféře působí také 

Coriolisova síla, která je popsaná výše.  
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Ve volné atmosféře vládne mezi Coriolisovou silou a horizontální složkou síly 

tlakového gradientu rovnováha. Podle zákonů atmosférické dynamiky musí platit tyto 

podmínky, aby byla zachována rovnováha mezi Coriolisovou silou a horizontální 

složkou síly tlakového gradientu. Síla tlakového gradientu působí kolmo na izobary a 

ve směru poklesu tlaku, kdežto Coriolisova síla je kolmá ke směru proudění a na 

severní polokouli směřuje vpravo od směru proudění. Aby mezi nimi byla zachována 

rovnováha, musí vítr vanout podél izobar a obě síly musí být stejně velké, avšak 

opačného směru. Z toho vychází Buys-Ballotovo pravidlo, které říká, že „postavíme-li 

se po směru proudění, tak vítr ve volné atmosféře vane podél izobar tak, že na severní 

polokouli máme po pravé ruce oblast vyššího tlaku a po levé ruce oblast nízkého tlaku. 

Na jižní polokouli to je opačně, tedy po pravé ruce máme oblast nižšího tlaku a po levé 

ruce oblast vyššího tlaku.“[2] Jestliže je zachována rovnováha mezi horizontální 

složkou síly tlakového gradientu a Coriolisovou silou jedná se o ideální nezrychlované 

proudění, které nazýváme geostrofické proudění, nebo geostrofický vítr. 

Izobary nejsou rovné, ale zakřivené a tím vzniká odstředivá síla, která působí v 

horizontální rovině kolmo k tečně vedené v daném bodě k proudnici. Ve 

velkoprostorovém měřítku je odchylka od geostrofického proudění malá, protože 

odstředivá síla je menší než horizontální složka síly tlakového gradientu a Coriolisova 

síla. Rovnovážný stav mezi odstředivou silou, Coriolisovou silou a horizontální 

složkou síly tlakového gradientu se nazývá gradientové proudění. 

V mezní vrstvě atmosféry kromě horizontální složky síly tlakového gradientu a 

Coriolisovy síly působí také síla tření. Hlavní vliv tření je, že brzdí proudění. Vítr v 

mezní vrstvě atmosféry vane tak, aby byla zachována rovnováha mezi horizontální 

složkou síly tlakového gradientu, Coriolisovou silou a silou tření. Rychlost větru je v 

mezní vrstvě atmosféry menší než ve volné atmosféře a klesá tím víc, čím více se 

blížíme zemského povrchu. Síla tření má za následek otočení směru větru a ten poté 

svírá se směrem proudění ve volné atmosféře určitý úhel. To znamená, že se vítr 

odkloní od směru proudění izobar do strany s oblastí nízkého tlaku. Tím vzniká 

nezanedbatelná složka rychlosti proudění kolmá na izobary. Velikost úhlu odklonu 

závisí na drsnosti povrchu a intenzitě vertikálního promíchávání vzduchu. V našich 

zeměpisných šířkách je velikost úhlu přibližně 30°. 
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3. Znečišťování ovzduší 

Ke znečišťování ovzduší se váží určité pojmy, například znečišťující látky, zdroje 

znečišťování, atd. Nejprve je potřeba znát rozdíl mezi pojmy znečišťování a znečištění. 

 Znečišťování 

Znečišťování je probíhající děj. Jedná se o vypouštění látky nebo vícero látek do 

atmosféry v důsledku lidské činnosti. Udává se v hmotnostních jednotkách za jednotku 

času. Znečišťování se dá dělit na primární a sekundární. Primárním znečišťováním 

jsou emise, které jsou vypouštěny přímo ze zdroje. Sekundárním znečišťováním se 

rozumí fyzikální a chemické děje probíhající v atmosféře při přenosu znečišťujících 

látek od zdroje k příjemci. Se sekundárním znečišťováním přímo souvisí chemismus 

atmosféry. Do chemismu atmosféry patří základní chemické reakce, jako jsou oxidace 

a redukce a dále skupenské přeměny látek při změnách teploty a tlaku, například 

kondenzace a vypařování. V atmosféře také probíhají různé fotochemické změny, které 

mohou způsobovat například letní smog. Vlivem chemismu se neškodné látky 

přeměňují na látky toxické a naopak. 

 Znečištění 

Znečištění je stav atmosféry. Je to důsledek znečišťování. Při znečištění už mluvíme o 

přítomnosti znečišťujících látek v ovzduší v určité míře po danou dobu. Znečišťování 

se projevuje negativním dopadem na zdraví lidí, zvířat, rostlin a má negativní vliv i na 

hmotné majetky. Jestliže mluvíme o znečišťování atmosféry lidskou činností, můžeme 

tento děj nazvat pojmem antropogenní ovlivnění atmosféry. Člověk ovlivňuje zemskou 

atmosféru energetickou a průmyslovou výrobou, a také dopravou a zemědělstvím. 

Tyto druhy znečišťování mají poté své dopady, které se dělí na místní neboli lokální, 

do kterých spadá například smog, poté na regionální, zde můžeme zařadit kyselé deště 

a poslední skupinou jsou globální neboli celosvětové dopady, do kterých patří 

skleníkový efekt a globální oteplování. 

Další důležité pojmy z oblasti znečišťování jsou emise a imise.  

 Emise 

Emise jsou pevné, kapalné a plynné exhaláty vypouštěné z konkrétního zdroje do 

prostředí. Emise určují míru znečišťování a jsou příčinou znečištění. Emise se také v 
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zemské atmosféře přeměňují na jiné druhy látek, obvykle ještě nebezpečnější než ty 

původní.  

S emisemi přímo souvisí emisní limit, který udává nejvyšší přípustné množství 

znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší ze zdroje znečišťování. Emisní limit se 

dá vyjádřit třemi způsoby. Jako hmotnostní koncentrace v odpadních plynech nebo 

jako hmotnostní tok znečišťující látky za čas. A poslední možností je hmotnost 

znečišťující látky vztažena na jednotku produkce na jednotku lidské činnosti. Na 

emisní limit dále navazuje emisní strop, což je nejvyšší přípustná úhrnná emise 

znečišťující látky, která vzniká v důsledku lidské činnosti. Udává se v hmotnostních 

jednotkách za rok. Platí pro dané území a vztahuje se na všechny zdroje znečišťování v 

té oblasti.  

Dalším pojmem souvisejícím s emisemi je redukční cíl. Ten nám udává v procentech 

množství emisí znečišťujících látek, o které je nutné emise snížit za danou dobu a 

rovněž platí pro všechny zdroje umístěné na daném území. Na konci období se 

srovnává s minulými obdobími. Dále bychom si mohli přiblížit pojmy emitace a 

exhaláty. 

Emitace je děj, při kterém dochází k vypouštění znečišťujících látek ze zdrojů 

znečištění do ovzduší. Exhaláty jsou takzvané úlety neboli emise. Patří zde také 

transmise, což je přenos látek vzdušnými proudy a nakonec spad neboli imise.  

Emise se dělí na plynné, kapalné a pevné. Mezi plynné emise patří oxid siřičitý, oxidy 

dusíku, oxid uhličitý, výfukové plyny, freony a ozon. Pevnými emisemi jsou saze, 

popílek a prach. Kapalné emise jsou aerosoly škodlivých sloučenin. Blíže se budeme 

jednotlivým emisím věnovat v další kapitole. 

 Imise 

Imise jsou látky dopadající na zemský povrch a nepříznivě ovlivňující životy lidí, 

zvířat, rostlin a hmotné statky. Látky, které dopadnou na zemský povrch, se nazývají 

depozice. Imise nám udává míru znečištění pomocí hmotnostní koncentrace 

znečišťujících látek. Pojmy související s imisemi jsou úroveň znečištění, imisní limit a 

mez tolerance.  

Úroveň znečištění udává hmotnostní koncentraci znečišťující látky v ovzduší nebo 

jejich depozici z ovzduší a je vztahována na jednotku plochy zemského povrchu za 
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čas. Imisním limitem je myšlena hodnota nejvýše přípustné úrovně znečištění. 

Jednotkou imisního limitu je hmotnostní jednotka za jednotku objemu. Mez tolerance 

nám udává procento imisního limitu, o které může být daný imisní limit překročen. 

Emise a imise jsou pomocí zemské atmosféry transportovány od zdroje k příjemci. 

Lépe jde pochopit průběh znečišťování ovzduší z Obrázku 4.  

 

Obrázek 4 Průběh znečišťování ovzduší [12] 

 

3.1. Zdroje znečišťování 

Zdroje znečišťování jsou taková zařízení, která do zemské atmosféry vypouští látky, 

které nepříznivě ovlivňují ovzduší a tím život na Zemi. Zdroje znečišťování se mohou 

dělit podle různých kritérií. Jedním z dělení je na mobilní a stacionární.  

 Mobilní zdroje  

Mobilní zdroje jsou pohyblivé zdroje obsahující spalovací motory. Do této kategorie 

patří: 

o Dopravní prostředky 

Do kategorie dopravních prostředků se řadí silniční vozidla, drážní vozidla a také 

letadla. 
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o Nesilniční motorové zdroje 

Pod tuto kategorii spadají kompresory, stavební stroje, zemědělské a lesnické zdroje a 

rovněž například vysokozdvižné vozíky. 

o Přenosná nářadí vybavena spalovacím motorem 

Nářadí vybavena spalovacím motorem jsou například sekačky a pily. 

 Stacionární zdroje 

Stacionární zdroje jsou nepohyblivá zařízení, která působením svého spalovacího nebo 

jiného technologického procesu znečišťují ovzduší. Jsou to různé šachty, lomy, sklady 

a skládky paliv, odpadů.  

Stacionární zdroje znečišťování se mohou dělit podle vlivu na kvalitu ovzduší na 

zvláště velké, velké, střední a malé. Nebo se mohou dělit podle technologického 

uspořádání a to na zařízení spalovacích technologických procesů, spalovny odpadů a 

ostatní zdroje. 

Dalším dělením je například dělení zdrojů znečišťování podle geometrického tvaru. 

Získáváme jím zdroje znečišťování bodové, plošné a liniové. 

 Bodové zdroje znečišťování 

Mezi bodové zdroje znečišťování patří zdroje, které stojí samostatně. Je to jeden bod, 

například jeden komín v dané oblasti. Někdy lze považovat za bodový zdroj 

znečišťování i průmyslovou aglomeraci.  

 Plošné zdroje znečišťování 

Plošnými zdroji znečišťování jsou myšleny skupiny bodových zdrojů, které současně 

vypouštějí znečišťující látky do ovzduší. Do této kategorie můžeme zařadit například 

hořící skládky. 

 Liniové zdroje znečišťování 

Liniové zdroje znečišťování jsou specifické tím, že se pohybují a vypouštějí 

znečišťující látky na větší ploše. Hlavním liniovým zdrojem je doprava.  
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A posledním dělení je rozdělení zdrojů znečišťování podle přirozenosti. V tomto 

případě se zdroje dělí na přirozené a antropogenní. 

 

 Přirozené zdroje znečišťování  

Přirozenými zdroji znečišťování se myslí procesy přírody, které jsou nevyhnutelné a 

utvářejí zemskou atmosféru a biosféru už od začátku tvarování Země.  

Do této kategorie spadá vulkanická činnost, která vypouští do ovzduší velké množství 

popela, prachu a plynů, které obvykle mají za následek katastrofu spojenou se smrtí 

živých částí přírody. Dále zde řadíme požáry lesů, stepí a savan, v důsledku této 

činnosti se do ovzduší dostávají převážně popeloviny a oxidy uhlíku. Další přírodní 

zdroje znečišťování jsou meteorologické jevy, jako jsou bouřky, cyklony a vlnobití, 

které do ovzduší dostávají například tuhé částice solí. 

 Antropogenní zdroje znečišťování  

Do této kategorie spadá veškerá činnost znečišťující ovzduší spojená s člověkem. Jsou 

zde zařazeny technické a chemické procesy. Do technických procesů řadíme spalování 

odpadů, fosilních paliv, hutnictví atd. Mezi chemické procesy patří výroba umělých 

hmot, léků, hnojiv apod. 

Se zdroji znečišťování ovzduší souvisí i několik pojmů, jako jsou přípustná úroveň 

znečišťování, emisní limity, přípustná úroveň znečištění, oblast se zhoršenou kvalitou 

ovzduší a smogová situace. Vysvětleme si je jednotlivě: 

 Přípustná úroveň znečišťování je určována hodnotami emisních limitů pro jednotlivé 

znečišťující látky, přípustnou tmavostí kouře, pachovým číslem a emisními stropy. 

 Emisní limity mohou být obecné pro jednotlivé znečišťující látky nebo specifické, 

které se vážou k jednotlivým stacionárním zdrojům. 

 Přípustná úroveň znečištění je určována imisními limity, mezí tolerance a četností 

překročení. Imisní limit nesmí být překročen o více než je mez tolerance a nad 

stanovenou četnost překročení. 

 Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší je území s překročenou hodnotou jednoho nebo 

vícero imisních limitů nebo cílového imisního limitu pro ozón. Oblast se zhoršenou 

kvalitou ovzduší vymezuje ministerstvo životního prostředí jedenkrát za rok. 
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 Smogová situace je stav znečištění ovzduší, kdy je překročen varovní imisní limit. 

Varovný imisní limit je úroveň znečištění, kdy i po krátkém pobytu v dané oblasti 

hrozí poškození lidského zdraví, popřípadě ekosystému. 

3.2. Látky znečišťující ovzduší 

Jedná se o látky, které svými vlastnostmi ohrožují přímo zemskou biosféru, popřípadě 

látky, které ve své sekundární fázi mohou ohrozit živou přírodu na zemském povrchu. 

Negativních dopadů je mnoho, každá látka ovlivňuje něco jiného a v jiné míře. Mezi 

hlavní negativní dopady patří ohrožení zdraví lidí a zvířat, dále také poškozování 

prostředí, čímž je myšleno jak ohrožení rostlin, tak i ničení hmotných majetků. A 

neméně důležitý negativní dopad je obtěžování okolí sníženou viditelností, prašností, 

popřípadě pachem. 

Látky znečišťující ovzduší můžeme dělit podle několika kritérií a to podle skupenství, 

chemického složení a míry rizikovosti.  

3.2.1. Dělení znečišťujících látek podle skupenství 

Látky znečišťující ovzduší se dělí do tří skupin a to, plynné, kapalné a tuhé.  

 Plynné látky znečišťující ovzduší 

Mezi hlavní plynné látky znečišťující ovzduší patří oxidy dusíku, oxid uhličitý, ozon a 

oxid siřičitý. 

o Oxid uhličitý  CO2 

Oxid uhličitý vzniká spalování fosilních paliv, hlavně uhlí. Pro organismy jako takový 

není jedovatý, ale přispívá k vytváření skleníkového efektu. Takže zvyšováním jeho 

množství se zvyšuje intenzita skleníkového efektu. 

Skleníkový efekt souvisí s tepelnou a radiační bilancí atmosféry. Tepelná a radiační 

bilance atmosféry je založena na rovnováze mezi množstvím přijímaného a 

vyzářeného záření zemským povrchem. S množstvím přijímaného záření je spojena 

ozonová vrstva, které se budeme věnovat více v souvislosti s ozonem. Nás nyní zajímá 

skleníkový efekt, který souvisí s množstvím vyzařovaného záření. 

Se skleníkovým efektem přímo souvisí tzv. skleníkové plyny a to jsou oxid uhličitý 

(CO2), vodní pára, metan (CH4), oxid dusný (N2O) a ozon (O3). Skleníkový efekt 

zmírňuje rozdíly mezi dnem a nocí a to hlavně ohledně teploty. Skleníkové plyny se 

udržují v určité vrstvě atmosféry a ta se poté chová jako polopropustná membrána 
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(sklo, fólie), to znamená, že dobře propouští krátkovlnné přicházející záření, ale špatně 

odcházející dlouhovlnné záření. Probíhá to tak, že daná vrstva zachytí odcházející 

záření, absorbuje ho a přemění v teplo, které poté vrací na zemský povrch a ten tím 

opětovně otepluje. Skleníkový efekt přímo souvisí s globálním oteplováním. 

 

Obrázek 5 Schéma skleníkového efektu [17] 

o Ozon O3 

Název ozon vznikl v řečtině a znamená zapáchající. Je to jedovatý, vysoce agresivní 

plyn. Ozonem se zabýváme hned ze dvou důvodů. Na jednu stranu lidem pomáhá a to 

tím, že v atmosféře zachycuje škodlivé UV záření. Mluvíme zde o tzv. ozonové vrstvě. 

Ale na druhou stranu živé přírodě ubližuje a to v přízemní vrstvě atmosféry, kde 

ovlivňuje rostliny tím, že zpomaluje růst a vývin kořenového systému a narušuje 

membrány chloroplastů. U lidí poškozuje sliznici dýchacích cest, dráždí sliznici očí, 

způsobuje kašel a bolesti hlavy. Ozon vzniká fotochemickými reakcemi oxidů dusíku a 

kyslíku, což znamená, že vzniká ze slunečního záření. V přízemní troposféře vzniká 

fotolýzou kyslíku, klesáním ze stratosféry a jeho převážná část vzniká fotolýzou NO2 

podle reakce: NO2+O2  ->NO  +O3   

Ozonová vrstva přímo souvisí s ozonem, a jak již bylo zmíněno výše s množstvím 

přicházejícího záření. Ozonová vrstva chrání povrch Země. Lidé ji svou činností 

narušují a vytvářejí tzv. ozonovou díru. Ozonová díra vzniká hlavně díky látkám 

zvaným freony. Freony jsou halogenové uhlovodíky, které se používají do chladících a 

klimatizačních jednotek, popřípadě jako hnací plyn do sprejů. Freon je stabilní látka, 
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která díky této vlastnosti proniká až do stratosféry, kde s UV zářením napomáhá 

vzniku radikálů halogenů a ty následně rozkládají molekuly ozonu. Pro představu, 

jeden atom radikálu chlóru je schopen rozložit řádově 10
6
 molekul ozonu. Tím dochází 

k narušení jednotlivých forem kyslíku v dané vrstvě a vzniká ozonová díra, která 

umožňuje větší průchodnost určité vrstvy pro záření. Ozonová díra má negativní vliv 

hlavně na fotosyntézu a nechráněné tělesné tkáně, kde může způsobit poškození kůže 

nebo sítnice oka. 

o Oxid siřičitý SO2 

Je to jedna z nejhlavnějších znečišťujících látek v ovzduší a to co do množství i účinků 

na životní prostředí. Oxid siřičitý má zdroje jak antropologické, tak přírodní. Mezi 

antropologické zdroje patří energetika (spalování uhlí), metalurgický průmysl 

(zpracování rud s obsahem síry), koksárenství (spalování neodsířeného koksárenského 

plynu, tzv. svítiplyn) a chemický průmysl (emise oxidu siřičitého při výrobě kyseliny 

sírové). Přírodním zdrojem je převážně vulkanická činnost. 

Oxid siřičitý se fotochemickou reakcí přemění na oxid sírový a ten se váže s 

prachovými alkalickými částicemi za vzniku síranů. Sírany se usazují na zemský 

povrch a při nedostatku alkalických částic v ovzduší okyselují srážkové vody na pH 

menší než 4 a vznikají tzv. kyselé deště. 

Kyselé deště mají dvě hlavní složky a to sloučeniny síry a dusíku. Kyselé deště 

uvolňují z půdy hliníkové a další kovové ionty (Cu, Pb, Cd) a tím poškozují půdní 

mikroorganismy a znehodnocují vodu, což má za následek úhyn ryb. Negativní dopady 

oxidu siřičitého jsou u rostlin rozklad chlorofylu a u lidí poškození sliznice dýchacího 

ústrojí (akutní a chronické astma, bronchitida), snížení imunity a záněty spojivek. 
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Obrázek 6 Kyselé deště [12 ] 

o Oxidy dusíku (NOx) 

V oblasti oxidů dusíku je hlavní oxid dusičitý. Ten vzniká ze spalovacích procesů, 

spalovacích motorů a chemických výrob. Malá část vzniká při bakteriálních procesech. 

Oxid dusičitý se tvoří třemi způsoby: oxidací dusíku ze spalovacího vzduchu za 

vysoké teploty, oxidací chemicky vázaného dusíku v palivu a z chemicky vázaného 

dusíku radikálovými reakcemi na rozhraní plamene. Množství závisí na spalovací 

teplotě, poměru vzduchu, době setrvání ve spalovací komoře. Mezi jeho negativní 

vlivy patří spolupůsobení při vzniku kyselých dešťů a fotochemickém smogu a vliv na 

ubývání ozonosféry. 

o Výfukové plyny 

Mezi další plynné znečišťující látky patří výfukové plyna a to hlavně oxid uhelnatý 

(CO), který u lidí blokuje krevní barvivo a tím brání přenosu kyslíku.  

 Tuhé a kapalné látky znečišťující ovzduší 

Bavíme-li se o tuhých a kapalných látkách, mluvíme převážně o aerosolu. Aerosol je 

systém, ve kterém je vzduch disperzním prostředím a tuhé nebo kapalné částice 

dispergovanou látkou. Velikost těchto částic se pohybuje v rozmezí 10
-4  

- 10
1 

µm.  
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Při této velikosti mají částice zanedbatelnou pádovou rychlost a tvoří stabilní systém s 

nebezpečnými vlastnostmi, mezi které patří:  

o Velký povrch částic 

Povrch pevných částic se chová jinak než plynných. Můžou na něm probíhat různé 

chemické reakce emisí v atmosféře, mohou se kondenzovat primární emise a vyvářet 

kondenzační jadérka, ze kterých poté vznikají například kyselé deště. Povrch pevných 

částic také napomáhá přenosu velké koncentrace látek znečišťujících ovzduší na delší 

vzdálenosti. Také mohou pomoci urychlení oxidace a hrozí exploze. 

o Značná koncentrace těžkých kovů 

o Schopnost částic o velikosti 0,3 -7µm pronikat do plicních sklípků a v 

kombinaci s jinými látkami můžou způsobovat rakovinu plic. 

o Schopnost měnit optické vlastnosti atmosféry což ovlivňuje tepelnou a 

radiační bilanci biosféry. 

o Velká elektrostatická přilnavost jemných tuhých frakcí, což má 

negativní dopad na neživé i živé objekty. 

Aerosoly se mohou dělit do několika skupin podle různých kritérií. Jedním z kritérií je 

dělení je podle toho, jak vznikají: 

 Disperzní  

Vznikají zdrobňováním tuhých látek, tzv. prachové aerosoly. 

 Kondenzační 

Vznikají kondenzací vodní páry nebo produktů tepelných procesů, čímž se myslí mlhy 

a dýmy. 

Dalším dělením je podle místa jejich definování: 

 Emise 

Emisemi se nazývají aerosoly v místě, kde opouští zdroj, který je vytváří a rozptylují 

se do prostředí. 
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 Transmise 

Je název pro aerosoly v době, kdy se nacházejí v atmosféře, kde prodělávají různé 

fyzické a chemické přeměny, ale ještě nemají žádný vliv na zemský povrch. 

 Imise 

V momentě, kdy začnou znečišťující látky působit negativně na zemský povrch, 

nazýváme je imise. 

 Depozice 

Depozice je název pro aerosoly, které už nejsou v ovzduší, ale trvale patří do 

zemského povrchu. 

Aerosoly jsou dále děleny podle chemického složení. To je ovšem složité, vzhledem k 

tomu, že se emise mění vlivem různých chemických procesů a vznikají sekundární 

látky a je takových látek obrovské množství. Zjednodušeně jsou děleny do skupin, 

které obsahují podobný prvek. Například na látky na bázi síry, dusíku, uhlíku apod. 

Poslední je dělení podle způsobu vzniku. Podle tohoto dělení existují aerosoly 

přirozeného původu a antropogenního původu. 

 Přirozeného původu 

Aerosoly vznikající přírodní cestou provázejí zemskou atmosféru už od počátku jejího 

formování. Vznikají při sopečných činnostech, erozích půdy, lesních a stepních 

požárech.  

 Antropogenního původu 

Jak již bylo zmíněno výše, jedná se o látky vznikající činností člověka. Vznikají 

technickými, chemickými a těžebními procesy. 
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3.2.2. Dělení látek znečišťujících ovzduší podle chemického složení 

V tomto dělení se jedná hlavně o roztřízení látek do skupin podle toho o jaké 

sloučeniny se jedná. Například sloučeniny síry, dusíku, uhlíku, halogenových prvků. 

Převážná většina látek znečišťujících ovzduší je organického původu. 

3.2.3. Dělení látek znečišťujících ovzduší podle míry rizikovosti 

V této kategorii jsou látky děleny do skupin podle stejných vlastností a chování. 

Existují vlastnosti, které mohou zvýšit nebezpečnost určitých látek. Mezi tyto 

vlastnosti patří rozpustnost ve vodě, schopnost pohybu v půdě a těkavost. Vznikají 

nám tyto kategorie: 

 Akutní toxicita 

U látek v této kategorii je hlavní vlastností to, že již při krátkém pobytu dochází k 

okamžité otravě organismu. 

 Chronická toxicita 

Tyto látky způsobují po dlouhodobém působení systémové poškození organismu, ale 

nepatří zde vytváření zhoubných nádorů. 

 Environmentální toxicita 

Zde řadíme látky, které mají nepříznivé účinky na faunu a flóru a narušují stabilitu 

ekosystémů. 

 Karcinogenita 

Látky v této skupině spojuje schopnost vyvolat a podporovat vznik zhoubných nádorů 

v organismu. 

 Mutagenita 

Tyto látky poškozují geny a chromozomy a tím vzniklé mutace jsou trvalé a přenášejí 

se na další generace. 

 Tarategenita 

Látky z této kategorie dokáží poškodit plod již v průběhu těhotenství a způsobují 

vrozené vývojové vady. 
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 Perzistence 

Látky v této kategorii spojuje schopnost přetrvávání v životním prostředí. 

 Bioakumulace 

Do této kategorie řadíme látky hromaděné v živých organismech. 

4. Letecká doprava a znečišťování ovzduší 

Letecká doprava je jedna z nejmladších a zároveň nejrychleji se rozvíjejících druhů 

dopravy. Na leteckou dopravu jsou kladeny požadavky, které ji nutí k rychlému 

vývoji, co se týče rychlosti a bezpečnosti přepravy, pravidelnosti spojení, kapacity 

letadel a komfortu cestujících. Letecká doprava se od ostatních druhů dopravy liší 

hned několika vlastnostmi: má mezinárodní charakter, dokáže pomocí velkých 

rychlostí rychle překonávat dlouhé vzdálenosti, není tolik omezena v pohybu, jako 

ostatní druhy dopravy. Naopak jednou ze společných vlastností letecké dopravy a 

ostatních druhů dopravy je její podíl na znečišťování životního prostředí. 

 Letecká doprava znečišťuje ovzduší škodlivinami vypouštěnými z leteckých motorů. 

Mezi produkty hoření paliva patří: vodní pára (H20(g)), oxid uhličitý (CO2), oxid 

uhelnatý (CO), oxidy dusíku (NOx), těkavé organické látky (VOC), oxidy síry (SOx) a 

saze.   

 Vodní pára (H20(g)) 

Vodní pára vzniká jako produkt hoření uhlovodíků. V dostatečně vlhkém vzduchu 

vytváří kondenzační čáry. Proces vzniku kondenzačních čar spočívá v tom, že vodní 

pára kondenzuje na vodní kapičky, které v chladném vzduchu vytvářejí krystalky ledu. 

Kapičky vznikají kolem tzv. kondenzačních jader, kterými jsou drobné částečky v 

palivu, především síra. 

 Oxid uhličitý (CO2) 

Oxid uhličitý je jedním z největších problémů leteckých motorů, protože je hlavní 

příčinou vzniku skleníkového efektu. 
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 Oxid uhelnatý (CO) 

Oxid uhelnatý rovněž přispívá ke vzniku skleníkového efektu, ale je méně nebezpečný 

než oxid uhličitý. Nebezpečným se stává až v přízemní troposféře, kde působí na 

organismus a může poškodit jeho zdraví. 

 Oxidy dusíku (NOx) 

Oxidy dusíku jsou největší znečišťovatelé ovzduší, které letecká doprava produkuje. V 

přízemní troposféře spolu se slunečním zářením vytvářejí ozon, který je pro lidi, 

zvířata i rostliny nebezpečný. A ve stratosféře rozkládají ozonovou vrstvu. 

 Oxidy síry (SOx) 

Oxidy síry jsou v letectví zanedbatelné, protože síra je v leteckém palivu považována 

za nečistotu. 

 Saze 

Pevné částice (saze) vznikají při nedokonalém spalování paliva, které nastává při letu s 

vysokým výkonem motoru, tzn. při vzletu a stoupání. [4] 

 

5. Modelování znečišťování ovzduší leteckou dopravou 

Model zjednodušuje situaci tím, že pomíjí informace, které nejsou pro danou situaci 

podstatné, a soustřeďuje se pouze na fakta týkající se problémů. Jedná se o účelné 

zjednodušení reality, které podává přehlednou informaci o rozložení imisí. 

Modely pro prostorový transport a rozptyl znečišťujících látek se dělí na dvě hlavní 

kategorie: 

 Fyzikální modely 

Fyzikální modely využívají pro měření imisí aerodynamické tunely. Jsou složité a  

náročné. 
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 Výpočetní modely 

Výpočetní modely jak už název napovídá, využívají rovnice a matematické vztahy pro 

určení rozptylu znečišťujících látek. Jedná se o velmi obsáhlou skupinu, která se dále 

dělí: 

 Modely eulerovského typu 

Jedná se o modely využívající síť referenčních bodů, ve které numericky řeší difúzní 

rovnice. Modely eulerovského typu se využívají především pro předpovědi počasí. 

 Modely lagrangeovského typu 

Modely lagrangeovského typu využívají výpočtu drah v poli atmosférického proudění 

z daných zdrojů. Jedná se o jednodušší modely a dělí se dále na 4 skupiny podle 

složitosti: 

o Jednoduché trajektoriové modely 

Modely vytvářející samotné trajektorie. Jejich cílem je určit nejvíce zasahované 

oblasti. 

o Vlečkové modely 

Využívají předpoklady o prostorovém rozptylu znečišťující příměsi. Modelují vlastní 

tvar kouřových vleček. 

o Puff-modely 

Pracují s vlečkami tím způsobem, že je rozdělí na několik částí („puffů“). Jejich 

výhoda spočívá v tom, že mohou pracovat s časově rychle se měnícími emisemi. 

Dokáží vymodelovat chemické reakce, které vznikají při promíchání dvou vleček 

různých složení. 

o Modely s disperzním modelováním 

Modely s disperzním modelováním využívají pravidel štěpení jednotlivých puffů při 

překročení hranice boxů prostorové sítě. Tento model nám umožňuje se realisticky 

přiblížit k prostorové difúzi příměsí v atmosféře. [2] 
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5.1. Model SYMOS´ 97 

V České republice je pro modelování znečišťování látek používán hlavně model 

SYMOS´97, který budeme používat i pro modelování situace znečišťování leteckou 

dopravou. Tento model schválilo Ministerstvo životního prostředí České republiky v 

roce 1998. 

SYMOS´97 se používá pro výpočet rozptylu znečišťujících látek v ovzduší ze 

stacionárních zdrojů. Je určen pro vypracování rozptylových studií, které jsou následně 

základem pro hodnocení kvality ovzduší. Používá se pro rozptyl látek do vzdálenosti 

100km. Nedá se použít pro výpočet znečištění ovzduší na vzdálenost delší než 100km, 

pro výpočet znečištění ovzduší uvnitř městské zástavby, pod úrovní střech budov. 

Pomocí SYMOS´97 můžeme vypočítat: 

 Znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem ze  všech druhů zdrojů (bodových, 

liniových, plošných) 

 Znečištění z většího počtu zdrojů 

 Charakteristiky znečištění v husté geometrické síti referenčních bodů 

 Odhad koncentrace znečišťujících látek při bezvětří a pod inverzní vrstvou ve složitém 

terénu 

Dále pomocí modelu můžeme pro každý referenční bod vypočítat základní 

charakteristiky znečištění ovzduší, mezi které patří:  

 Maximální možné hodinové hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které se mohou 

vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a stability počasí. 

 Vyhodnocení osmihodinových nebo denních koncentrací 

 Maximální možné hodinové, osmihodinové, denní hodnoty koncentrací znečišťujících 

látek bez ohledu na třídu stability a  rychlost větru 

 Roční průměrné koncentrace 

 Dobu trvání koncentrací převyšujících určité předem zadané hodnoty (například imisní 

limity) 
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Pomocí SYMOS´97 můžeme vypočítat i některé doplňkové charakteristiky: 

 Výšku komínu s ohledem na splnění imisních limitů 

 Podíl zdrojů znečištění ovzduší na celkovém znečištění do vzdálenosti 100 km od 

zdrojů 

 Stanovit doby překročení zvolených koncentrací pro zdroj se sezónně proměnnou 

emisí 

 Vypočítat spad prachu 

Pro správnou práci modelu je potřeba znát určitá vstupní data: 

 Vstupní data o emisních zdrojích 

Emisní zdroje dělíme na bodové, plošné a liniové. 

o Bodové zdroje 

Jedná se o komíny a výduchy s rozměry zanedbatelnými vůči vzdálenostem, ve 

kterých se počítá znečištění ovzduší. Pro bodové zdroje je nutno znát polohu v 

kartézské síti, jejich technické parametry a emise dané znečišťující látky. 

o Plošné zdroje 

Plošné zdroje se rozdělují na několik čtvercových částí, ve kterých se vypočítá 

znečištění a celkové znečištění je poté dáno součtem znečištění jednotlivých částí. Pro 

každý element je potřeba znát polohu jeho středu, rozměr a emisi. 

o Liniové zdroje 

Mezi liniové zdroje patří především doprava. Komunikace, na které se zdroj pohybuje, 

se rozdělí do několika délkových úseků a spočítá se jejich znečištění. Výsledné 

znečištění je opět dáno součtem jednotlivých znečištění. Pro jednotlivé elementy je 

nutno znát polohu počátku a konce úseku, šířku komunikace a emisi úseku. 

 Údaje o referenčních bodech 

Referenční bod je místo v daném území, pro které počítáme charakteristiky znečištění 

ovzduší. Pro správné výpočty je potřeba znát polohu referenčního bodu v kartézské 

síti, jeho nadmořskou výšku a výšku nad terénem. 



 

35 
 

 Údaje o topografii terénu 

Při výpočtech koncentrací znečišťujících látek závisí na tvaru terénu mezi zdrojem a 

referenčním bodem. Jelikož je málokdy mezi body rovný terén, pracujeme s 

pravidelnou nebo nepravidelnou sítí referenčních bodů, u kterých je třeba znát polohu 

a nadmořskou výšku terénu a díky této síti se vyhodnocuje tvar a charakteristiku 

terénu.  

 

6. Posouzení znečišťování ovzduší na LKMT 

Pro posouzení situace bude použit model SYMOS´97 a proto je třeba zjistit vstupní 

informace. Bude posuzována situace za rok 2012. Ze statistiky počtu letadel za rok 

2012, získané z letiště Mošnov, byly vytvořeny tabulky s informacemi potřebnými pro 

samotné modelování: 

 Typy letadel: 

Letadla přilétávající a odlétávající byly rozděleny do kategorií podle počtu cestujících, 

které jsou schopny přepravit: 

o Malá: 10-30 cestujících 

o Střední: 30-100 cestujících 

o Velká: 100-200 cestujících 

Následně bylo spočítáno, kolik letadel v každé kategorii přiletělo a odletělo, viz 

Tabulka 1. 

 Malé Střední Velké 

Přílet 2036 1133 1204 

Odlet 2016 1132 1202 
Tabulka 1 Počet příletů a odletů letadel za rok [autor] 

 

 Mapy 

Pro správné vymodelování situace bylo potřeba znát příletové, odletové a přibližovací 

mapy letiště Mošnov. Tyto mapy byly získány z AIPu České republiky [9] a následně 

jsme vytvořili liniové zdroje pro matematické modelování rozptylu znečišťujících 

látek. Na obrázku 7 jsou uvedeny příletové trasy letadel z letiště Mošnov. Jedná se o 

prostorové linie. Jejich výšky v určitých místech jsou na mapách uvedeny ve stopách. 
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Obrázek 7 Příletové trasy [autor] 

Odletové trasy jsou zakresleny v Obrázku 8.  

 

Obrázek 8 Odletové trasy [autor] 



 

37 
 

 

 Emise 

Pro výpočet emisí je nutné znát počty letadel, jejich spotřebu, emisní faktory, rychlosti 

a délky jednotlivých úseků tras. 

o Počet letadel – viz Tabulka 1 

o Spotřeba letadel [kg /s /motor] – viz Tabulka 3 

Pro spotřebu letadel je potřeba znát počet motorů jednotlivých kategorií letadel. Malá 

letadla mají 1 motor, střední 2 motory a velká rovněž 2 motory. 

V zákoně L16 jsou dány procentuálně hodnoty nastavení tahu motoru při jednotlivých 

fázích letu letadla, viz Tabulka 2 [9]. 

 

LTO provozní režim Nastavení tahu 

Vzlet 100% 

Stoupání 85% 

Přiblížení 30% 

Pojíždění  7% 
Tabulka 2 Nastavení tahu motoru [9] 

 

 Malé Střední Velké 

Přiblížení 0,0054 0,114 0,32  

Vzlet 0,0120 0,412 1,1675 

Stoupání 0,102 0,336 0,9525 
Tabulka 3 Spotřeba letadel [autor] 

o Emisní faktory [g /kg] 

 Malé Střední Velké 

PM10 0 ,0830 0 ,0383 0 ,0383 

NOx 26 ,13  12 ,05  12 ,05  
Tabulka 4 Emisní faktory [autor] 

o Rychlosti [km/h]  

 Malé Střední Velké 

Přiblížení 120 213 259 

Vzlet 111 204 268 

Stoupání 167 259 306 
Tabulka 5 Rychlosti letadel [autor] 
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o Emise 

Emise pro NOx jsou zapsány v Tabulce 6 a emise pro PM10 jsou v Tabulce 7. 

Emise 

NOx[g/m/s] 

Malé Střední Velké Celkem 

Přiblížení 0,000000273 0,000001672 0,000004092 
         

0,000006038 

Vzlet 0,000000650 0,000006289 0,000014405 0,000021345 

Stoupání 0,000000367 0,000004044 0,000010293 0,000014705 
Tabulka 6 Emise NOx [autor] 

 

Emise 

PM10[g/m/s] 

Malé Střední Velké Celkem 

Přiblížení 0,0000000009 0,0000000053 0,0000000130 0,0000000192 

Vzlet 0,0000000021 0,0000000200 0,0000000457 0,0000000678 

Stoupání 0,0000000012 0,0000000128 0,0000000327 0,0000000467 
Tabulka 7 Emise PM10 [autor] 

Hodnoty ze sloupců Celkem jsou zároveň vstupními hodnotami pro model 

SYMOS´97.  

V modelu byla vytvořena síť receptorů, což jsou body, ve kterých se znečištění počítá, 

viz Obrázek 9. 

 

Obrázek 9 Síť receptorů [autor] 
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Následně model zpracoval data a vytvořil nám přehledný model znečištění pro oxidy 

dusíku (Obrázek 10) a zvlášť pro PM10 (Obrázek 11).  

 

Obrázek 10 Koncentrace NOx [autor] 
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Obrázek 11 Koncentrace PM10 [autor] 
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7. Zhodnocení 

Výsledky modelování je možno srovnat s imisními limity, které jsou dány Zákonem o 

ochraně ovzduší (zákon č.201/2012 Sb.) [20]. V zákoně je uvedeno, že imisní limity 

pro oxid dusičitý a částice PM10 jsou shodné a pro průměrné roční koncentrace platí 

limity 40 µg/m
3
.  

Z výsledků modelování je patrné, že přídavek letecké dopravy na  LKMT 

k průměrným ročním koncentracím je u PM10 maximálně 0,0086 µg/m
3
 a u NO2  

maximálně 0,27 µg/m
3
. V oblasti vlivu letiště Mošnov se nachází imisní monitorovací 

stanice Studénka (TSTDA) [3]. Koncentrace za rok 2012 nebyly dosud publikovány. 

V roce 2011 to bylo u PM10 36,7 µg/m
3 

a u oxidu dusičitého 17,4 µg/m
3
. V tomto roce 

je tedy podle modelu vliv letecké dopravy na LKMT na okolí u oxidů dusíku pod 2% 

z celkových koncentrací v okolí. V případě PM10 je to relativně zanedbatelný vliv.  

Dále nám model znázorňuje, že největší znečištění ovzduší probíhá v blízkém okolí 

letiště, především v samotném areálu letiště. Situace je způsobena tím, že letadla při 

vzletu využívají 100% tahu motoru a tím vzniká největší množství škodlivých látek, 

viz Tabulka 2. Při dalších fázích letu se již nevyužívá plný tah motoru a snižuje se tím 

množství výfukových látek obsahujících znečišťující látky. Čím více se od letiště 

vzdalujeme, tím menší škodlivý dopad mají dané látky na okolní města, vesnice a 

přírodu. V práci bylo pro jednoduchost zanedbáno pojíždění letadel - při pojíždění se 

využívá pouze 7% výkonu motoru, viz Tabulka 2. Ve skutečnosti budou tedy imise 

v okolí letiště z tohoto důvodu mírně vyšší.  

U oxidu dusičitého můžeme vidět, že například obec Albrechtičky je znečišťována 

nejvíce z celé sledované oblasti a naopak na město Studénka má oxid dusičitý malý 

dopad. 

U částic PM10 je situace mírně zhoršená oproti oxidu dusičitého. Obec Albrechtičky je 

částicemi PM10 zasáhnuta více než oxidem dusičitým. Město Studénka je rovněž 

zasaženo více částicemi PM10 než oxidem dusičitým, ale stále se jedná o nízké 

znečištění.  

Celkově lze říci, že letiště Mošnov v důsledku malého provozu, kdy se průměrný počet 

letadel za den rovná 10 malým, 6 středním a 6 velkým typům letadel, má zanedbatelný 

dopad na znečištění ovzduší. 
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8. Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo zjistit a zhodnotit, jak letiště Mošnov svou činností 

ovlivňuje znečišťování ovzduší ve svém okolí. První část práce se věnovala 

teoretickým informacím k dané problematice. Byly definovány potřebné pojmy a 

problémy související s problematikou znečišťování ovzduší, například emise, imise, 

transmise, znečišťování, znečištění atd. 

Druhá část bakalářské práce byla praktické povahy, bylo provedeno hodnocení dopadu 

startujících a přistávajících letadel na LKMT s využitím matematického modelu. Byla 

získána potřebná vstupní data (statistika příletů a odletů letadel za rok 2012) z letiště a 

zpracována do přehledných tabulek. Poté byly dohledány další potřebné informace, 

jako jsou spotřeby letadel, emisní faktory, příletové, odletové a přibližovací trasy 

letadel přistávajících a vzlétávajících z LKMT. Z daných byly vypočítány emise NOx a 

PM10 pro jednotlivé typy letadel a jednotlivé trasy.  

Získaná data byla zpracována v modelu SYMOS´97 a výsledkem bylo pole přízemních 

koncentrací zaznamenané do mapových kompozic. 

Výsledky modelování ukázaly, že při intenzitě provozu, která byla v roce 2012, nemá 

letecký provoz na letišti Mošnov významný vliv na kvalitu ovzduší v okolí. Při tom je 

nutno brát v úvahu, že v rámci této práce bylo zanedbáno pojíždění letadel. 

V případě významného nárůstu leteckého provozu na LKMT je potřeba situaci znovu 

vyhodnotit ve vztahu k Zákonu o ochraně ovzduší (zákon č.201/2012 Sb.) [19], který 

v určitých případech v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší předpokládá 

v některých případech provedení kompenzačních opatření.  
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