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Anotace 

Diplomová práce představuje možnosti využití matematického dynamického mode-

lování pro ochranu složek životního prostředí. V teoretické části je uveden vliv amoniaku 

na životní prostředí, jsou rozebrány meteorologické podmínky, platná legislativa a typy 

matematických modelů. 

Praktická část řeší problematiku dynamického modelování. Na konkrétním příkladě 

je simulován únik amoniaku a vyhodnoceny možné vlivy na složky životního prostředí. 

 

Klíčová slova: matematické modelování, životní prostředí, amoniak, meteorologic-

ké podmínky, dynamické modelování. 
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Annotation 

This diploma paper presents the possibilities of mathematical dynamical modeling 

utilization in living environment protection. 

In theoretical part the ways how ammonia can affect the living environment are 

described. Also the meteorological conditions, relevant laws in force and types of mathe-

matical models are mentioned. 

Practical part is dealing with the concrete example of dynamical modeling. Ammo-

nia release is modeled. Potential impacts on the living environment are analyzed. 

 

Keywords: mathematical modeling, living environment, ammonia, meteorological 

conditions, dynamical modeling. 
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1 Úvod 

Současná doba prochází stále větším průmyslovým rozvojem, který s sebou přináší 

různá rizika. Mezi největší z nich patří rizika úniků nebezpečných látek. S rostoucím roz-

vojem průmyslu dochází k výrobě, zpracovávání, manipulaci, skladování, stáčení a přepra-

vě větších množství nebezpečných látek, tj. látek s nebezpečnými vlastnostmi, které nega-

tivně působí na lidský organismus a životní prostředí. 

Největší riziko úniku nebezpečných látek představuje chemický a petrochemický 

průmysl. V Moravskoslezském kraji je jedním z největších chemických podniků firma BC 

MCHZ Ostrava, kde denně dochází k přepravě, stáčení a skladování velkého množství ne-

bezpečných látek, především amoniaku. Amoniak byl po poradě s vedením firmy BC 

MCHZ Ostrava a také díky svým specifickým vlastnostem, vybrán jako zástupce nebez-

pečných látek (pro účely této práce). 

Diplomová práce se zabývá problematikou matematického dynamického modelo-

vání a způsoby jeho využití pro prevenci úniku nebezpečných látek a pro ochranu životní-

ho prostředí. Cílem práce je simulovat časově stacionární únik amoniaku, jeho vliv na 

složky životního prostředí a zhodnotit možnosti využití dynamického modelování. 

 Práce je rozdělena na dvě základní části - teoretickou a praktickou. V teoretické 

části je popsán vliv amoniaku na životní prostředí, jsou rozebrány meteorologické podmín-

ky, uvedeny platné legislativní předpisy v rámci EU a ČR a popsány typy matematických 

modelů.  

V praktické části je dynamické modelování využito pro posouzení následků hava-

rijního úniku amoniaku na životní prostředí. Je charakterizován zdroj úniku amoniaku, po-

psán způsob přípravy geometrie a výpočetní sítě a diskutovány výsledky modelování 

v programu FLUENT. V závěru této práce jsou zhodnoceny možnosti využití dynamického 

modelování pro oblast prevence před únikem nebezpečných látek a pro ochranu životního 

prostředí. Jsou zmíněny možnosti propojení matematických modelů s jiným SW. 
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2 Vliv amoniaku na životní prostředí 

Amoniak je za normálních podmínek bezbarvý plyn, se čpícím štiplavým zápa-

chem, palčivé chuti. Je zásaditý, dráždivý a žíravý. Svou hustotou 0,77 kg.m-3 je přibližně 

o polovinu lehčí než vzduch. Je výborně rozpustný ve vodě ( 540 g.l-1). Může být sklado-

ván v kapalném stavu za podmínek zvýšeného tlaku. Reaguje s kyselinami za vzniku 

amonných solí, má silné korozivní účinky vůči kovům. 

Používá se především k výrobě kyseliny dusičné, průmyslových hnojiv, výbušnin, 

polymerů, farmaceutických výrobků, kaučuku, tenzidů a některých pesticidů. Dále se pou-

žívá jako hnojivo ve formě vodného roztoku. Díky svým fungicidním vlastnostem se vyu-

žívá v ovocnářství pro omezení růstu hub na ovoci. Ve velkých průmyslových provozech 

je využíván jako náplň chladících technologií (výroba ledu).  

Většina amoniaku uvolňovaného do atmosféry pochází z rozkladu lidských a zvíře-

cích biologických odpadů. Ostatní - antropogenní zdroje se podílejí na celkových emisích 

amoniaku menším dílem. Jedná se především o splaškové vody a odpady ze zemědělských 

výrob, průmyslové odpadní vody z tepelného zpracování uhlí a galvanického pokovování. 

Dalším zdrojem jsou odpadní vody chemického průmyslu [1, 2]. 

Amoniak je charakteristický svým nepříjemným zápachem. Při uvolňování  do 

ovzduší je cítit již při nízkých koncentracích. V rozmezí hodnot 5 – 50 ppm lze zazname-

nat citelný zápach. Je velmi toxický pro vodní organismy, při vyšších koncentracích může 

vést až k jejich úhynu. Rostliny mohou být negativně zasaženy, pokud jsou vystaveny vyš-

ším koncentracím amoniaku v ovzduší nebo ve vodě. Nízké koncentrace amoniaku v půdě 

jsou přirozené a jsou základem pro výživu rostlin, při vyšších koncentracích, však dochází 

k vyluhování do spodních vod, což způsobuje jejich závadnost. Podzemní vody jsou pak 

nevhodné pro využití člověkem a navíc s jejich čištěním a odstraněním dusičnanů jsou spo-

jeny vysoké náklady. Amoniak je jedním z plynů obsažených v „kyselých deštích“. Tyto 

deště mají významný podíl při transportu kyselých znečišťujících látek na velké vzdálenos-

ti a negativně ovlivňují vegetaci i živočichy.  Amoniak negativně působí také na zdraví 

člověka. Při nízkých koncentracích v ovzduší dochází ke kašli, podráždění očí, nosu a 

hrdla. Vysoké koncentrace způsobují záněty kůže, očí, hrdla a plic. Při koncentraci vyšší 

než 5000 ppm je i krátkodobá expozice smrtelná [3].  
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Pro zjišťování a měření amoniaku lze použít analyzátory založené na elektroche-

mické nebo fotoionizační detekci. Amoniak je možné stanovit také laboratorně (po odebrá-

ní vzorku). 

Amoniak lze charakterizovat jako látku toxickou. Pro životní prostředí se jedná o 

látku nebezpečnou  a závažnou. Pro člověka většinou nepředstavuje výrazné riziko, jelikož 

pronikavý zápach upozorňuje včas na jeho přítomnost v ovzduší.  
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3 Meteorologické podmínky 

Ovzduší je nestálé dynamické prostředí, které se mění v prostoru a čase. Faktory 

ovzduší mají významný vliv na rozptyl znečišťujících látek. Při úniku znečišťujících látek 

do složek životního prostředí se podílejí na míře znečištění a na koncentraci znečišťujících 

látek. 

Atmosféru Země lze členit vertikálně, kdy se stoupající nadmořskou výškou, klesá 

teplota vzduchu. Střední pokles teploty s výškou činí v troposféře asi 0,65 °C/100 m. Tro-

posféra – nejnižší vrstva atmosféry (0-18 km), je dějištěm většiny meteorologických jevů a 

rozptylu znečišťujících látek z antropogenních zdrojů. Je charakteristická proměnlivým 

množstvím vodní páry a vody v kapalné a tuhé fázi (oblaka, srážky), nepravidelnými hori-

zontálními i vertikálními změnami teploty, větru, obsahu plynných i tuhých aerosolů ap. 

Odehrává se v ní naprostá většina změn fyzikálního stavu atmosféry (počasí). Část tropo-

sféry, kde je průběh meteorologických prvků ovlivněn třením proudícího vzduchu o zem-

ský povrch se nazývá mezní vrstva (0,1 - 2 km).  

Stav atmosféry závisí na meteorologických podmínkách. Mezi meteorologické 

podmínky ovlivňující rozptyl znečišťujících látek patří: 

• teplota ovzduší  - vertikální teplotní gradient – třída stability atmosféry, 

• směr a rychlost větru, turbulence, 

• ostatní meteorologické faktory. 

 

3.1 Teplota ovzduší 

Teplota ovzduší se s výškou mění. Pro rozptyl znečišťujících látek v ovzduší je 

rozhodujícím faktorem teplotní gradient, tj. závislost teploty vzduchu na výšce. Za normál-

ních podmínek teplota s výškou klesá. Procesy v mezní vrstvě lze považovat za adiabatický 

děj, tj. nedochází k výměně tepla, mezi soustavou  a okolím. Adiabatický teplotní gradient 

závisí na tlaku, teplotě a vlhkosti. Je považován za konstantní, ve vzduchu nenasyceném 

vodní párou je větší než 1 °C /100 m, v nasyceném vzduchu asi 0,6 °C / 100 m. Mezi stabi-
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litou nasyceného a nenasyceného vzduchu stejného teplotního zvrstvení je tedy rozdíl. 

Když je nasycený vzduch nestabilní a nenasycený (suchý) vzduch téhož teplotního gradi-

entu je stabilní, jedná se o podmíněnou stabilitu. 

Pokud je teplotní gradient vyšší, než při adiabatickém ději, jedná se o instabilní tep-

lotní zvrstvení. Částice znečišťující látky, která stoupá vzhůru, bude samovolně zvyšovat 

svou rychlost.  Je - li teplotní gradient nižší, než adiabatický, jedná se o stabilní teplotní 

zvrstvení. Částice znečišťující látky, která bude vychýlená vertikálně vnějšími silami, se 

samovolně vrátí do výchozí polohy. Případ kdy se teplotní gradient rovná adiabatickému se 

nazývá indiferentní zvrstvení. Částice zůstane po vychýlení v nové poloze [4]. 

Pro praktické účely jsou meteorologické podmínky pro teplotní zvrstvení typizová-

ny. V ČR se nejčastěji používá typizace tříd stability dle Pasquill – Gifforda : 

• A – extrémně nestabilní podmínky 

• B – středně nestabilní podmínky 

• C – mírně nestabilní podmínky 

• D – neutrální podmínky - indiferentní 

• E – středně stabilní podmínky 

• F – stabilní podmínky  

  

Třída stability Název Čas a počasí Rychlost větru [m.s-1] 

A Velmi nestabilní Slunečné 0 – 3 

B – C Nestabilní Slunečné - větrno 2 – 6 

D Indiferentní Zamračeno, větrno nezáleží 

E Stabilní Zamračeno - noc 2 – 4 

F Velmi stabilní Noc, jasno 0 - 3 

 

Tab. 1. Třídy stability dle Pasquill – Gifforda [5]. 
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Obrázek 1. zobrazuje křivku teplotního zvrstvení - průběh teploty s výškou. Na této 

křivce lze charakterizovat tři vrstvy, které jsou odlišné vertikálním průběhem teplot: 

• přízemní inverze, 

• směšovací (mezní) vrstva, 

• zadržující vrstva. 

 

h [m] 

 

zadržující vrstva 

         směšovací vrstva 

přízemní inverze 

t [ºC]  

Obr. 1.: Upravená - zjednodušená křivka teplotního zvrstvení pro letní období [4] . 

Přízemní inverze 

K inverzi dochází, když teplota s výškou neklesá, ale stoupá. V nadmořské výšce, 

ve které dochází ke změně (inverzi) teplotního gradientu se nachází inverzní vrstva. 

Tloušťka této vrstvy je závislá na ročním období. V zimě činí tloušťka vrstvy  řádově de-

sítky až stovky metrů, v létě naopak dosahuje tato vrstva do výšky maximálně jednoho me-

tru. Pokud inverzní vrstva nedosahuje k ústí komína jsou podmínky pro rozptyl znečišťují-

cích látek příznivé – letní období. Naopak v zimním období, kdy výška inverzní vrstvy sa-

há nad ústí komína, nejsou příznivé podmínky pro rozptyl znečišťujících látek. 

Směšovací (mezní)  vrstva 

Tato vrstva je ovlivňována třením proudícího vzduchu o zemský povrch. Rozptyl 

znečišťujících látek se zde odehrává v nejvyšší míře. Tloušťka vrstvy závisí na ročním ob-

dobí a zeměpisné šířce. Ve střední Evropě se tloušťka mezní vrstvy pohybuje mezi 100 – 

1000 m nad terénem. V letních měsících sahá do výšky 2000 m. 
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Zadržující vrstva 

Tato vrstva bývá superstabilní s inverzním průběhem teploty. Znemožňuje vertikál-

ní rozptyl znečišťujících látek. V letních měsících může tato vrstva chybět, dochází pak ke 

vzniku bouřek. Tento typ zvrstvení je občasný, vyskytuje se jen pár dní v roce. 

Z hlediska ochrany čistoty ovzduší má značný význam teplotní inverze. Její pří-

tomnost zabraňuje prostorovému rozptylu znečišťujících látek. Rozptyl znečišťujících látek 

z antropogenních zdrojů se odehrává ve vrstvě řádově 1000 m nad zemským povrchem. 

3.2 Směr a rychlost větru, turbulence 

Vítr je dalším důležitým faktorem pro rozptyl znečišťujících látek. Lze jej definovat 

jako horizontální proudění vzduchu v atmosféře. Při popisu větru se určuje jeho směr a 

rychlost. Směr a rychlost větru se měří pomocí anemometru. 

Směr větru udává odkud vítr vane. Určuje se pomocí azimutu (0 až 360°), nebo 

pomocí světových stran. 

Rychlost větru se udává určením jeho rychlosti, v jednotkách kilometry za hodinu, 

metry za sekundu.  

Pro rozptyl znečišťujících látek je nedůležitější tzv. gradientový vítr, který je způ-

sobený výrazným tlakovým gradientem v blízkosti středu tlakové níže. Vyskytuje se pře-

devším v oblastech západně a severně od naší republiky, kde se častěji vyskytují tlakové 

níže. V oblastech, které od sebe nejsou příliš daleko, v horizontálním měřítku 100 – 1000 

km. 

Proudění vzduchu souvisí s rozložením atmosférického tlaku. Je vyvoláno rozdíly v 

tlaku vzduchu a rotací Země. Při tomto proudění dochází k vyrovnávání tlakových rozdílů. 

Vzduch proudí z oblasti vyššího tlaku do oblasti nižšího tlaku vzduchu. Prodění vzduchu 

se rozděluje na: 

• laminární, 

• turbulentní. 
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Laminární proudění je charakterizováno malými rychlostmi pohybu a pohybem 

částic vzduchu v rovnoběžných dráhách. V přírodě se vyskytuje jen zřídka. 

Turbulentní proudění je všeobecně neuspořádaný pohyb, jedná se o systém vírů 

různého měřítka. Tyto víry mohou být vertikální, horizontální, nebo mohou mít libovolně 

skloněnou osu vůči zemskému povrchu. Turbulentní proudění se v meteorologii označuje 

jako turbulence. Turbulence se dělí na: 

• termickou, 

• mechanickou, 

• dynamickou. 

 

Termická turbulence vzniká v důsledku nerovnoměrného ohřívání zemského po-

vrchu. Nejčastěji se vyskytuje ve spodní troposféře (směšovací vrstvě) ve výšce 2 – 4 km 

nad zemským povrchem.  

Mechanická turbulence nastává při proudění vzduchu přes nějakou překážku, např. 

budovy, horský masív. Vzniká v důsledku tření vzduchových částic o zemský povrch a vy-

tvořením vírů při obtékání překážek. Sahá do poměrně malých výšek, několik stovek metrů 

nad zemským povrchem. 

Dynamickou turbulencí se rozumí turbulence, která vzniká v důsledku působení 

vnitřního tření mezi vrstvami vzduchu s rozdílným směrem a rychlostí proudění, tzv. střih 

větru. Vyskytuje se ve výšce 3 – 4 km od zemského povrchu. 

Turbulence se jako parametr využívá v matematických modelech. 

3.3 Ostatní meteorologické faktory 

Mezi ostatní meteorologické faktory, které mají vliv na rozptyl znečišťujících látek, 

patří: 

• atmosférické srážky, 

• vlhkost vzduchu, 

• oblačnost. 
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Atmosférické srážky mají příznivý vliv na snížení koncentrace znečišťujících látek 

v ovzduší. Některé znečišťující látky (např. oxid siřičitý) mohou být deštěm odstraňovány 

přímo. Naopak radon není deštěm vymýván vůbec. 

Vlhkost vzduchu se při rozptylu znečišťujících látek neuplatňuje přímo, ale pouze 

vlivem chemických reakcí, popř. fyzikálně chemických procesů. 

Oblačnost má nepřímý a negativní vliv na rozptyl znečišťujících látek. Zadržuje 

sluneční záření a tím ovlivňuje difúzi částic, např. mlha [6]. 

Jednotlivé meteorologické faktory a jejich vlivy na rozptyl znečišťujících látek a 

znečištění ovzduší se vzájemně prolínají. Všechny tyto faktory lze předvídat velmi obtížně. 

V matematických modelech jsou zahrnuty pouze částečně v podobě parametrů, které 

ovlivňují čas setrvání znečišťujících látek v ovzduší. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12

4 Legislativa 

Závažné úniky nebezpečných látek jsou označovány jako havárie. K havárii 

s únikem nebezpečných látek může dojít prakticky kdekoliv. Havárie je charakterizována 

jako mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená udá-

lost. Vznik hrozí v objektech nebo zařízeních, ve kterých jsou nebezpečné látky vyráběny, 

zpracovávány, používány, přepravovány nebo skladovány. Havárie mohou vést k závaž-

nému poškození a ohrožení složek životního prostředí, života a majetku. 

Je tedy nutné vytvořit preventivní opatření proti těmto havarijním únikům nebez-

pečných látek (haváriím) a pokud již dojde k úniku nebezpečných látek, zabránit jejich 

rozsahům, zmírnit jejich následky, popř.minimalizovat škody na životním prostředí, oso-

bách a majetku. 

V současné době jsou v zemích Evropské unie zpracovány zákony a směrnice, které 

stanovují postupy a povinnosti výrobců, provozovatelů a správních orgánů pro oblast zá-

važných průmyslových havárií, popř. havárií s únikem nebezpečných látek [7, 8].  

4.1 Legislativa EU 

Pro země Evropské unie byla základním právním dokumentem směrnice Rady 

82/501/EEC, tzv. SEVESO I, která byla v roce 1996 novelizována (SEVESO II ) a 

v zemích EU je uplatňována od roku 1999. Tato směrnice stanovuje povinnosti a postupy 

provozovatelů i správních orgánů pro oblast průmyslových havárií a úniků nebezpečných 

látek, které musí být plněny: 

• oznamovací povinnost a povinnost zpracovat bezpečnostní studii, 

• povinnost vypracovat havarijní plány, 

• povinnost poskytovat informace, 

• povinnost provádět kontroly. 

Cílem je zmenšit značné rozdíly v prevenci jednotlivých členských států a zajistit 

dosažení vyšší úrovně bezpečnosti. Je zpracována jednoduše a vhodnějším způsobem než 
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SEVESO I direktiva. Jako příklad lze uvést, že seznam nebezpečných látek byl redukován 

a upraven, byly upraveny kategorie nebezpečných látek, bylo zavedeno sčítání nebezpeč-

ných látek v podniku a tím možnost zjištění množství dané látky, je kladen důraz na úlohu 

kontrolních orgánů, podniky mají oznamovací povinnost a vedení musí zajistit zpracování 

bezpečnostní studie. Zcela nový je požadavek zavedení bezpečnostního managementu (ří-

zení bezpečnosti). 

V oblasti přípravy havarijních plánů došlo ke konkretizaci. Havarijní plány musí 

být zpracovány s cílem: 

• minimalizace účinků možných havárií (havarijních úniků nebezpečných lá-
tek) a omezení následků pro člověka, životní prostředí a ekonomiku, 

• realizace na opatření na ochranu člověka a životního prostředí před následky 
závažných havarijních úniků nebezpečných látek, 

• předání potřebných informací veřejnosti, příslušným úřadům nebo servis-
ním službám, 

• zahájení asanačních prací a opatření na obnovu životního prostředí po zá-
važné havárii (úniku nebezpečné látky).  

4.2 Legislativa ČR 

Direktiva SEVESO byla důležitým podkladem k vytvoření zákona č. 59/2006 Sb., 

o prevenci závažných havárií. 

Oblast prevence závažných havárií a úniků nebezpečných látek je zabezpečována 

Ministerstvem životního prostředí jako součást enviromentálních rizik. Zákon je základem 

legislativy týkající se prevence závažných havárií, popř. úniků nebezpečných látek. Před-

mětem zákona je stanovení systému prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, ve 

kterých je umístěna vybraná nebezpečná látka v množství stejném nebo vyšším než je li-

mitní množství uvedené v příloze číslo 1. tohoto zákona. Zákon stanovuje povinnosti osob, 

které provozují uvedené objekty a zařízení s tím, že je zařazuje do dvou skupin, které se li-

ší množstvím nebezpečných látek a představují tak méně (A) nebo více (B) nebezpečnou 

skupinu. Dále zákon ukládá provozovatelům podniku povinnost identifikovat a zhodnotit 

rizika možných havárií, přijmout bezpečnostní opatření, plnit ohlašovací a informační po-

vinnost a zabezpečit výcvik a vybavení zaměstnanců pro případ vzniku závažné průmyslo-

vé havárie, popř. pro případ úniku nebezpečných látek [9]. 
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Zásady hodnocení rizik závažné havárie řeší vyhláška Ministerstva životního pro-

středí č. 256/2006 Sb., která stanovuje provozovatelům objektů a zařízení povinnost: 

• provést analýzu a hodnocení rizik závažné havárie, 

• u objektů a zařízení zařazených do skupiny A, písemně vypracovat bezpeč-
nostní program, 

• u objektů a zařízení zařazených do skupiny B, písemně vypracovat bezpeč-
nostní zprávu, 

• vypracovat vnitřní a vnější havarijní plán. 

4.2.1 Havarijní plány 

Každý výrobní podnik zpracovává vnitřní havarijní plán, povinnost zpracovat vněj-

ší havarijní plán se týká podniků, zařazených do kategorie B. Vnější havarijní plány řeší 

záchranné a likvidační práce a opatření k ochraně obyvatelstva a životního prostředí při 

vzniku závažné havárie v tzv. v oblasti zóny havarijního plánování (v okolí firem). 

Tyto plány jsou uloženy na operačních a informačních střediscích Hasičského zá-

chranného sboru Moravskoslezského kraje, na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje a 

na radnicích obcí s rozšířenou působností. V havarijních plánech jsou vypracovávány růz-

né scénáře nelze však postihnout všechny varianty, které mohou v realitě nastat, mění 

se např. množství uniklé nebezpečné látky, meteorologické podmínky, apod. Je tedy důle-

žité, aby havarijní plány dávaly prostor pro improvizaci a pro tyto účely obsahovaly nástro-

je pro rozhodování [10].  

 

4.3 Význam prevence havárií 

Podstatou všech uvedených legislativních předpisů je prevence před vznikem havá-

rií. Prevence vychází z legislativy a nelze ji chápat zúženě jako prostorovou ochranu před 

vznikem havarijních stavů, musí to být souhrn opatření obsahující postupy činností jak 

před vznikem havárie, tak ve fázi jejího průběhu a likvidace. Základním cílem prevence je 

dosáhnout, co nejvyšší úrovně ekonomické a ekologické bezpečnosti provozu a k tomu je 

především potřeba: 
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• minimalizovat riziko vzniku havarijních stavů, 

• minimalizovat možné následky havarijních stavů, 

• dosáhnout připravenosti havarijních sil a prostředků k likvidaci havarijních 

stavů. 
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5 Matematické modelování 

Matematické modelování lze použít jako nástroj pro posouzení možných následků 

při úniku nebezpečných látek do složek životního prostředí. V oblasti připravenosti na ha-

várie s únikem nebezpečné látky, je možné výsledky modelování následků úniků nebez-

pečných látek použít jako podklady pro přípravu havarijních plánů. V závislosti na dostup-

ností informací  a na cílech, které jsou od modelování očekávány, se rozděluje modelování 

havárií s únikem nebezpečných látek na: 

Havarijní modelování – slouží k odhadu průběhu a následku při vzniku havárie 

s únikem nebezpečné látky. Výsledky modelování jsou ovlivněny množstvím a kvalitou in-

formací, které jsou zpracovávány. Pro dobrou orientaci je nejvhodnější znázornit výstupní 

údaje do mapových podkladů. 

Prognostické modelování – využíváno při analýzách možných havarijních úniků 

nebezpečných látek, kdy projevy havárie jsou určeny předem a takto získané údaje slouží 

pro orientační stanovení možných následků úniků nebezpečných látek. 

Znalecké modelování – tímto způsobem modelování se vyhodnocují již proběhlé 

havárie s únikem nebezpečné látky, nebo velmi přesně definované případy potenciálních 

úniků nebezpečných látek. Při vyhodnocování jsou známy přesné parametry a stavy tech-

nologického charakteru a rozsah proběhlé havárie [11, 12]. 

V současnosti se pro praktické účely matematického modelování používají dva typy 

modelů, které jsou diametrálně odlišné. Odlišují se rozšířením v praxi, vybavením nástrojů 

pro možnosti výpočtů i zadáváním vstupních podmínek. Jsou to: 

• statistické modely, 

• dynamické modely. 

Statistické modely jsou založeny na řešení tzv. difúzních (Gaussových) modelů, 

které jsou založeny na aplikaci statistické teorie turbulentní difúze v atmosféře. Druhý způ-

sob - dynamické modelování využívá řešení pomocí soustavy parciálních diferenciálních 

rovnic metodou konečných objemů, popisujících fyzikální děje v mezní vrstvě atmosféry 

[13, 14].  



 17

5.1  Statistické modely 

Tyto modely popisují skutečné proudění zjednodušeným způsobem. Vycházejí ze 

zjednodušených předpokladů a okrajových podmínek: 

• zdroj úniku je bodový s konstantním únikem nebezpečných látek, 

• prostorové omezující podmínky neexistují, 

• modelování je statické, 

• difúze nebezpečných látek má statistické rozložení ve směru os y, z. 

 

Matematicky je únik nebezpečných látek ze zdroje popsán pomocí difúzní rovnice, 

která je zjednodušená a řešena analyticky. Prakticky jsou statistické modely založeny na 

aplikaci statistické teorie turbulentní difúze. Turbulentní difúze je definována pomocí nor-

málního (Gaussova) rozložení. Šíření polutantů z bodového zdroje za předpokladu kon-

stantních složek vektoru větru, lze popsat rovnicí ve tvaru: 
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kde Y je hmotnostní zlomek polutantu, ūj složky časově středované rychlosti a Kj koefici-

enty turbulentní difúze ve směru osy xj , pro j = 1, 2, 3. 

 

Obr. 2.: Difúzní (Gaussův) model – normální rozložení koncentrace [4,15]. 

Za předpokladu, že turbulentní difúze je náhodného charakteru a dá se statisticky 

popsat normálním rozložením, lze vzorec pro výpočet hmotnostního zlomku příměsi pro 

směr proudění ve směru xj , j = 1 a pro výšku zdroje nad terénem hzdroj = 0 upravit na tvar: 
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kde Y je hmotnostní zlomek příměsi, Qv je objemový průtok polutantu ze zdroje, σj jsou 

disperzní parametry ve směrech kolmých na směr xj , jež mají význam směrodatných od-

chylek v dvojrozměrném normálním rozložení a jsou závislé na vzdálenosti od zdroje xj a 

meteorologických podmínkách, ūj je rychlost proudění ve výšce zdroje polutantu. Pokud se 

zdroj úniku nebezpečné látky nachází ve výšce hzdroj nad terénem je nutné ve vztahu (2) 

upravit argument exponenciální funkce na tvar (3): 
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V tomto případě je ū1 zprůměrovaná rychlost proudění ve výšce komína, spočtená 

z referenční rychlosti uref měřené v referenční výšce xref = zref definované vztahem: 
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ve vztahu (4) je α exponent mocninného rychlostního profilu, který je závislý na třídě sta-

bility a rychlosti větru. 

5.1.1 Suttonův statistický model 

Aplikace Suttonovy statistické teorie turbulentní difúze je praktickou metodou pro 

modelování šíření škodlivin od zdroje. Na Suttnově teorii turbulentní difúze je založena re-

ferenční metodika a zároveň model SYMOS´97. Programové vybavení, které je počítačo-

vou aplikací této metodiky vyvinula firma Idea – Envi  s.r.o. Program se používá pro mo-

delování šíření nebezpečných látek v ovzduší a k hodnocení dopadů havárií na životní pro-

středí. Model nepopisuje skutečné proudění, ale jen statistické teoretické rozložení znečiš-

ťujících látek v ovzduší při stálých parametrech zdroje [11].  

Mezi další statistické modely patří např. celosvětově používaný program ALOHA , 

vyvinutý americkou firmou EPA. Program umožňuje modelovat rozptyl nebezpečných lá-

tek v ovzduší, pracuje se dvěma matematickými modely rozptylu látek v ovzduší. Při mo-
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delování neutrálního plynu, nebo plynu lehčího než vzduch, se používá Gaussův disperzní 

model. Pro látky těžší než vzduch je použit tzv. model rozptylu těžkého plynu. 

Základem Suttonovy statistické teorie jsou statistické hodnoty turbulence malého 

měřítka. V Suttonově teorii jsou odvozeny vztahy pro stanovení tzv. virtuálních difúzních 

parametrů a meteorologického exponentu, které postihují vlastnosti turbulentního stavu 

atmosféry [16]. 

Statistická teorie turbulentní difúze byla vytvořena Suttonem na základě Taylorovy 

statistické korelační teorie turbulence a řešení klasické rovnice difúze. Suttnova rovnice 

pro výpočet koncentrace plynných znečišťujících látek v libovolném místě v okolí plynu-

lého vyvýšeného bodového zdroje je: 
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Pro x3 = 0 platí: 
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kde   x1, x2, x3 – souřadnice receptoru  [m], 

 Y – koncentrace polutantu v bodě o souřadnicích x1, x2, x3  [ ], 

 n – meteorologický exponent  [ ], 

 Qv – emise ZL ze zdroje  [m3·s-1], 

 hzdroj – výška bodového zdroje  [m], 

 ū1 – zprůměrovaná rychlost větru v místě zdroje  [m·s-1], 

 σ2σ3 – vertikální difúzní parametr  [ m], 

Parametry σ2 a  σ3 byly odvozeny podle tvaru: 
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kde Nsutt    je Suttonova makroviskozita  [m2·s-1], 

 u′ 2, u′ 3  – odchylky od průměrných složek rychlostí   [m·s-1] 

Meteorologický exponent je z profilu rychlosti větru definován takto: 
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kde ū1 je rychlost větru ve výšce zdroje hzdroj a uref  představuje referenční rychlost v refe-

renční výšce zref ve směru osy x3 . Exponent n nabývá hodnot v intervalu <0;1>, v závislos-

ti na stabilitě mezní vrstvy atmosféry, kde platí relace 0 – vysoce labilní, 1 - velmi stabilní. 

Suttnova makroviskozita je definovaná vztahem: 

N = u′2 · z0        [m2·s-1]       (10)

   

kde  z0 [m] je velikost drsnosti, tj. teoretická výška nad terénem, která má geometrický vý-

znam hladiny, kde průměrná rychlost ū2 , je ve směru osy x2  nulová.  

Suttonova funkce bývá u statistických modelů obvykle upravena do podoby Gaus-

sova rozdělení, proto se tyto modely označují také jako Gaussiánské modely [4]. 

5.2 Dynamické modely 

Dynamické modely rozptylu znečišťujících (nebezpečných) látek v ovzduší jsou za-

loženy na numerickém řešení parciálních diferenciálních rovnic. Výpočet umožňuje sledo-

vat rozptyl nebezpečných látek v reálném prostoru i čase. Zjednodušeně lze tyto tzv. bi-

lanční rovnice popsat obecně takto [13, 14, 16, 17] : 

Nestacionární člen  +  Advekční člen   =   Difúzní člen  +  Zdrojový člen 

(Lokální změna) 

Rovnice obsahují derivace v čase a prostoru, pro jejich řešení je nutné definovat 

okrajové podmínky. Definice okrajových podmínek umožňuje vnést do modelu fyzikální 

podstatu děje, tzn. reálné popisy prostorových prvků, omezujících proudění, meteorologic-

ké informace – zvláště rozložení teploty, rychlosti horizontálního proudění, aj. Při řešení 
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těchto složitých numerických výpočtů, jsou kladeny vysoké nároky na výkon počítačů a na 

čas. Pro řešení těchto složitých rovnic je k dispozici několik SW produktů, které jsou urče-

ny k numerickým řešením proudění (CFD kódy). Tyto SW produkty nabízejí možnosti pro 

zadávání okrajových podmínek. Mezi SW produkty určené k numerickému modelování a 

řešení různých možností proudění plynů, popř. směsí plynů patří především CFD (Compu-

tational Pluid Dynamics) kód FLUENT příp. ANSYS CFX, který CFD kód FLUENT na-

hradil. Mezi další obecné CFD kódy, které jsou určeny pro řešení případů z oblasti termo-

dynamiky patří např. Phoenix, Fidap, Flow 3D. 

Při modelování šíření (rozptylu) znečišťujících (nebezpečných) látek v ovzduší je 

nutné provést řadu dílčích operací, požaduje se: 

• definování geometrie výpočtové oblasti (možnost využít GIS, informace o 
GIS viz příloha 1.) [4], 

• definice fyzikálního a turbulentního modelu daného problému [13], 

• definice okrajových a počátečních podmínek [13], 

• definice fyzikálních vlastností vzduchu a příměsí [18], 

• definice parametrů zdroje [13], 

• volba parametrů výpočtu [13].  

 

 Dynamický model rozptylu znečišťujících látek v ovzduší klade nároky na přípravu 

výpočetní sítě, která musí být dostatečně hustá s rozměrem buňky srovnatelným s rozmě-

rem překážek zahrnutých do výpočtu. S rostoucím počtem buněk jsou spojeny vyšší náro-

ky na výkon použité výpočetní techniky pro realizaci simulace (modelování).  

5.2.1 Okrajové podmínky 

Definice okrajových podmínek je dalším důležitým kritériem pro přípravu výpočet-

ní sítě. Okrajové podmínky na vstupu, výstupu a stěnách oblasti mohou být zadány jako 

konstanty, funkce, nebo jako derivace daných veličin. Mezi nejdůležitější okrajové pod-

mínky z hlediska rozptylu znečišťujících (nebezpečných) látek patří: 

• rychlost a hmotnostní průtok na vstupu, turbulentní veličiny, 

• okrajová podmínka na stěně, definice drsnosti, 
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• okrajová podmínka zdroje znečišťující látky definovaná v programu 
FLUENT. 

Rychlost a hmotnostní průtok na vstupu, turbulentní veličiny 

Rychlostní podmínka se používá k definování rychlosti a skalárních veličin proudu 

na vstupu do oblasti. Rychlost na vstupu není vhodné zadávat o stlačitelného proudění. U 

tohoto proudění se předpokládá nekonstantní hustota, která je závislá na stavových veliči-

nách – tlaku a teplotě a ovlivňuje objemový průtok a tím rychlost, což může vést 

k nepravdivým výsledkům. Za těchto okolností se zadává hmotnostní průtok. 

Rychlost se definuje buď jako konstantní veličina, tj. hodnota střední rychlosti, ne-

bo přesněji - jako rychlostní profil. 

Pro definici rychlosti je vhodné použít mocninného profilu. Při transportu dat z GIS 

je navíc nutné počítat s nadmořskou výškou povrchu terénu vstupní oblasti modelu. Moc-

ninný profil rychlosti je charakterizovaný exponentem α , jež odpovídá určitému stavu at-

mosféry, přičemž tvar profilu je určen rychlostí u10 [17].  

tref = t0 + γ z ,   T = tref + 273,15, 

                   (11) 
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kde    tref – referenční teplota vzduchu ve výšce z nad terénem  [°C], 

 t0 – teplota vzduchu na terénu ( z = 0 )  [°C], 

 T – teplota vzduchu  [K], 

 γ – gradient teploty  [K·m-1], 

 p – tlak vzduchu  [Pa], 

 p0 – tlak vzduchu na terénu ( z = 0)  [Pa], 

 u – rychlost vzduchu ve výšce z nad terénem  [m·s-1],  

 u10 – rychlost vzduchu ve výšce 10 nad terénem  [m·s-1], 

 r – měrná plynová konstanta vzduchu  [J·kg-1·K-1], 
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 g – tíhové zrychlení  [m·s-2], 

 α – exponent mocninného profilu rychlosti  [ ],  

 ρ – měrná hmotnost vzduchu  [kg·m-3], 

 

Hodnoty fyzikálních vlastností vzduchu, při třídách stability, uvedených v tabulce 

dvě: 

p0 = 101325 Pa, γ0 = 0.0065 K·m-1, t0 = 15 °C, cp = 1004 J·kg-1·K-1, u10 = 5 m·s-1,  

r = 287 J·kg-1·K-1 

 

V tabulce 2 jsou uvedeny hodnoty exponentu mocninného profilu pro různé stabi-

litní třídy [17].  

Třída stability Rozsah γ γ Rychlostní exponent α 

Superstabilní < -∞; -1,6 > 0,0170 0,33 

Stabilní < -1,6; -0,7 > 0,0115 0,2 

Izotermní < -0,7; 0,6 > 0,0010 0,1 

Indiferentní < 0,6; 0,8 > -0,0065 0,14 

Nestabilní < 0,8; ∞ > -0,0090 0,1 

 

Tab. 2. Tabulka hodnot exponentu mocninného profilu při různých stabilitních tří-

dách. 

 

Další vstupní okrajovou podmínkou je nastavení turbulentních parametrů v podobě 

hodnot turbulentní kinetické energie a rychlosti disipace. Tyto turbulentní veličiny bývají 

určeny pomocí veličin jako je intenzita turbulence, poměr turbulentní a molekulové visko-

zity, hydraulického průměru a délkového měřítka turbulence. Velikost turbulentních fluk-

tuací se obvykle popisuje intenzitou turbulence I (12). Relativní intenzita turbulence se za 

předpokladu izotropní turbulence, vyjadřuje jako poměr efektivní hodnoty fluktuační slož-

ky rychlosti ke střední rychlosti ve stejném místě proudu. Relativní intenzita turbulence se 

vyjadřuje v procentech. 
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Turbulentní měřítko l je omezeno v závislosti na velikosti oblasti, jelikož turbulent-

ní víry nemohou přesahovat rozměr oblasti. 

Okrajová podmínka na stěně, definice drsnosti 

Na stěně je možné nastavit teplotní podmínky pro přestup tepla, rychlost (v případě 

pohybujících se stěn), smykové napětí, drsnost, chemické reakce nebo záření [13]. Pro roz-

ptyl znečišťujících (nebezpečných) látek je nejdůležitější okrajovou podmínkou drsnost. 

Zvláště jedná – li se o modelování oblastí s členitou městskou zástavbou, popř. se složitým 

zalesněním terénu. Pro definování drsnosti v programu FLUENT je nutné znát hodnotu ae-

rodynamické drsnosti z0. Příklady hodnot aerodynamických drsností jsou uvedeny 

v tabulce 3. [19]. 

z0 Povrch terénu 
0,0001 povrch pokrytý sněhem 

0,1 osamocené stromy s listím, zemědělská půda, vysoká tráva 
0,5 okolí měst 
1 střed velkých měst 

  

Tab. 3. Hodnoty aerodynamické drsnosti z0. 

 

Okrajová podmínka zdroje znečišťující látky definovaná v programu FLUENT 

Parametry zdroje zahrnují data o typu, velikosti, umístění zdroje v oblasti, složení a 

množství vypouštěných znečisťujících (nebezpečných) látek. Je nutné definovat polohu 
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zdroje, jeho objemový průtok, teplotu, rychlost a její směr na výstupu ze zdroje a koncent-

raci jednotlivých příměsí na výstupu ze zdroje do výpočetní oblasti dynamického modelu. 

Množství emisí znečišťujících látek ze zdroje může být konstantní nebo se může měnit v 

závislosti na čase. V případě havarijních úniků nebezpečných látek je obtížné definovat 

množství a koncentraci látky, která se bude v okamžiku havárie v daném místě nacházet. Je 

nutné identifikovat děje, které se mohou odehrávat v samotném zdroji, jako např. výbuch, 

odpařování, únik plynné a kapalné fáze současně, apod. K výpočtu potřebných parametrů 

lze použít empirické vztahy. Poloha zdroje příměsí se v případě náhodných havarijních 

úniků nebezpečných látek mění. Polohu zdroje tedy není vhodné definovat pomocí GIS 

(před výpočtem ve FLUENTu). Polohu zdroje je možné snadno měnit pomocí dvou opera-

cí, které se provádí ve FLUENTu. Jedná se o nástroje adaptace sítě a tvorbu registru. Zdroj 

je možné zadat definováním objemových zdrojových členů hmotnosti, hybnosti, energie, 

turbulence a dalších skalárních veličin. Pokud se v oblasti nachází velké množství zdrojů 

znečišťujících látek, lze data převzít z GIS a zahrnout je již při tvorbě geometrie v progra-

mu GAMBIT nebo je definovat ve FLUENTu [20]. 

 

Zdroj lze definovat jako liniový nebo plošný,  kde výstup příměsi se definuje rych-

lostní okrajovou podmínkou, danou vztahem:   

S
Q

u m

ρ
=                                                                                            [m·s-1]          (15)

  

Vstup příměsi je možné definovat také jako objemový zdroj, který je dán pouze 

zdrojovým členem Sm. 
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Pro zdrojový člen Sm  je to v rovnici kontinuity (16) hmotnostní průtok vztažený na 

jednotku objemu. 
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5.3 Srovnání statistického a dynamického modelu 

Omezení  statistických modelů: 

• přibližný odhad, orientační hodnoty, přízemní koncentrace, 

• časově konstantní proud polutantů, 

• definice bodového zdroje, 

• neuvažuje vliv fyzikálních vlastností polutantu, 

• zanedbání geometrie terénu a zástavby, 

• nelze zahrnout chemické reakce přenášených polutantů. 

 

Přednosti statistických modelů: 

• poměrně snadná realizace výpočtu, 

• rychlý odhad koncentrací škodlivin v oblasti, 

• vyhodnocení krátkodobých a dlouhodobých průměrných koncentrací, 

• velká měřítka (desítky km), 

• jednoduchá definice terénu (rovný terén) a polutantů, 

• propojení mezi modelem a GIS v oblasti vyhodnocení výpočtů. 

 

Omezení dynamických modelů: 

• složitá realizace matematického modelu (tvorba geometrie výpočetní oblasti 
a výpočetní sítě), 

• časová náročnost výpočtu, 

• neumožňuje rychlý odhad. 

 

Přednosti dynamických modelů: 

• přesná definice zdroje a okolí, terén se definuje pomocí GIS, 
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• lze zahrnout vlivy fyzikálních vlastností polutantu, 

• umožňuje modelování chemických reakcí polutantů, 

• lze definovat bodový, liniový, plošný a objemový zdroj polutantů s časově 
závislou vydatností [4, 20] . 

 

Při matematickém modelování vlivu úniku nebezpečných látek na životní prostředí, 

je vhodné použít některé nástroje GIS a propojit je s některým z programů pro řešení úloh 

proudění tekutin (např. FLUENT). GIS poskytuje data, která slouží k popisu terénu a mo-

del tak může obsahovat geometrii zástavby, vodní plochy, zalesněné území, definované 

pomocí nástrojů GIS [4, 19]. Prostředky GIS tedy umožní definovat topologii modelova-

ného území. Syntézou matematických modelů a GIS je možné zpracovat velké množství 

prostorových dat, data následně analyzovat, popř. je využít jako podklady pro přípravy ha-

varijních plánů. Výsledky matematického modelování lze také propojit s GIS, což umožní 

vizualizaci  možných následků úniku nebezpečných látek na ekosystémy.  
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6 Dynamické modelování - FLUENT  

6.1 Základní bilanční rovnice 

Základní bilanční rovnice jsou výchozími rovnicemi pro popis proudění skutečných 

kapalin. Jsou vyjádřením základních fyzikálních zákonů zachování hmotnosti, hybnosti a 

energie. Fyzikálně tyto zákony vyjadřují bilanci určité veličiny v určitém objemu. Časová 

změna zachovávané veličiny v daném objemu V je, dle této bilance, rovna toku této veliči-

ny plochou S, která tento objem omezuje, a její produkci uvnitř objemu V [13, 21].  

( ) ( )∫ ∫∫ =+
∂
∂

S V
jj

V

dVJPdSnJFJdV
t

              (15) 

kde    J – bilancovaná veličina, 

 Fj (J) – j –tá složka vektoru hustoty toku veličiny J plochou dS, 

 nj – j –tá složka normálového vektoru, 

 P(J) – hustota produkce veličiny J (produkce za jednotku času v objemu V ) 

pro index  j se použije Einsteinovo sumační pravidlo. První člen vyjadřuje časovou změnu 

veličiny J v objemu V , druhý člen levé strany rovnice (15) hustotu toku veličiny J plochou 

S. Pravá strana rovnice vyjadřuje hustotu produkce veličiny J v objemu V . Tok veličiny J 

je definován jako přenos této veličiny jednotkou plochy za jednotku času, např. tok hmoty, 

tok hybnosti, tok tepla. Hybnost vyjadřuje součin hmoty a rychlosti v jednotkách   

[kg·(m·s-1)], tzn. tok hybnosti má rozměr [(kg·m·s-1)·(m2·s)-1]. Tato jednotka je totožná s 

jednotkou [N·m-2], která představuje jednotku pro napětí. 

 

6.2  Rovnice přenosu polutantu bez chemické reakce 

Program FLUENT počítá v modelu lokální koncentraci příměsí Yi′. Koncentrace 

jsou popsány bilanční rovnicí, která zahrnuje řešení konvektivní a difúzní složky přenosu. 

Je využíváno vztahu (16), který má v konzervativní formě tvar [13, 15, 21]. 
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kde ūi je časově středovaná složka rychlosti proudění, na pravé straně je pak Ri′  rychlost 

produkce příměsí i′ vlivem chemické reakce a Si′ rychlost tvorby přírůstku z distribuované 

příměsi. Uvedená rovnice (16) platí pro N −1 příměsí, kde N je úplný počet komponent 

prezentovaných v matematickém modelu. Distribuce příměsí může být realizována za růz-

ných podmínek, obecně se rozlišuje distribuce při laminárním nebo turbulentním proudění 

[13]. Jj,i′    představuje difúzní tok i′ -té komponenty směsi. 

Laminární proudění: 

V rovnici (16) Ji′   představuje difúzní tok i′ -té složky, který je programovým vy-

bavením FLUENT definovaný podle rovnice (17): 
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kde Di´,m, je difúzní koeficient i′ -té příměsi. 

Turbulentní proudění: 

Při turbulentním proudění platí pro vyjádření  Ji´ (16), difúzního toku i′ -té složky 

vztah (18): 
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kde Sct je Schmidtovo turbulentní číslo (přednastaveno na hodnotu 0,7). 

 

6.3 Metoda konečných objemů 

Celá soustava rovnic je řešena metodou konečných (kontrolních) objemů, pomocí 

nástrojů programového vybavení FLUENT. Jedná se o složitou matematickou operaci, kte-

rá vyžaduje množství předpokladů. 
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Principem metody konečných objemů je integrace výchozích diferenciálních rovnic 

přes tzv. „konečné objemy“ v lokálních objemových elementech vymezených sítí (buňky 

sítě z níž je tvořená oblast pro výpočet) na objemový integrál a následný diferenční přepis 

v dané síti. Rovnice objemového integrálu je užitím divergenčního teorému převedena na 

integrál plošný a diskretizací na výsledný algebraický tvar (s dosazením konkrétních nu-

merických hodnot pro výpočet platný pro určitý integrál) [13, 14, 19]. 

Každá iterace je složená z kroků, které zobrazuje diagram na obrázku 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.: Diagram algoritmu řešení ve FLUENTu [22]. 

Jednotlivé kroky lze popsat následovně: 

• pohybové rovnice pro neznámé složky rychlosti jsou řešeny s užitím hodnot 
tlaků tak, aby se aktualizovalo rychlostní pole, 

• rychlosti určené v předchozím bodě nesplňují rovnici kontinuity, určují se 
tedy tzv. tlakové korekce a následně korekce i rychlostního pole, 

• pomocí nových hodnot rychlostí se řeší rovnice pro turbulentní energii k a 
disipaci ε, 

• řeší se další rovnice pro určení teploty a dalších skalárních veličin, 

• aktualizují se fyzikální vlastnosti tekutin, 

• probíhá kontrola konvergence [22]. 
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Metoda konečných objemů je vhodnou metodou při řešení parciálních diferenciál-

ních rovnic v případě kdy požadovaná přesnost se mění po celé oblasti řešení. Například 

při simulaci úniku znečišťujících látek ze stacionárního zdroje úniku do složek životního 

prostředí. 
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7 Dynamické modelování úniku amoniaku 

V praktické části bylo matematické dynamické modelování využito pro hodnocení 

a zobrazení možných následků úniku amoniaku na životní prostředí. Účelem modelování 

bylo zjistit závažné koncentrace amoniaku a vymezit zóny zasažené těmito koncentracemi. 

V konkrétním příkladě se jednalo o časově stacionární zobrazení úniku amoniaku v areálu 

firmy BC MCHZ Ostrava.  

7.1 Charakteristika modelované oblasti a zdroje úniku  amoniaku 

Jako potenciální zdroj úniku nebezpečné látky byl vytipován zásobník amoniaku, 

nacházející se v areálu firmy BC MCHZ Ostrava. Tento podnik se nachází v severní prů-

myslové zóně města Ostravy, v Mariánských horách, na pravém břehu řeky Odry, těsně 

pod jejím soutokem s řekou Opavou.  

 

Obr. 4.: Lokalizace výpočetní oblasti pomocí GIS. 
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Amoniak se v chemické firmě používá jako surovina pro výrobu poloproduktů a 

produktů: 

• výroba kyseliny dusičné technické 56 % - poloprodukt pro další chemickou 
výrobu (výroba nitrobenzenu), 

• výroba kyseliny dusičné koncentrované 98 – 99 % - poloprodukt pro další 
chemickou výrobu (výroba nitrobenzenu, polyuretanů), 

• výroba Rajského plynu  - produkt, využití ve zdravotnictví. 

 

Skladové hospodářství amoniaku tvoří devět ležatých válcových zásobníků, každý 

o objemu 100 m3. Každý zásobník se plní na maximální úroveň 67 %, což odpovídá 50 t 

zkapalněného amoniaku. Zásobníky jsou vzájemně propojené potrubím s uzavíratelnými 

armaturami. 

Z bezpečnostních důvodů zůstává jeden zásobník vždy prázdný, pro případ havárie. 

Každý zásobník amoniaku má nainstalován chladící systém, který v případě potřeby (v let-

ním období, při zvýšených teplotách), zkrápí zásobníky vodou. Pod zásobníky je umístěna 

tzv. „záchytná vana“ o hloubce 1,5 m. Celý prostor zásobníků zaujímá rozlohu 

S = 1110 m2 (30 m x 37 m). 

Celé skladové hospodářství je kontrolováno. U zásobníků amoniaku jsou instalová-

ny čidla, která detekují únik amoniaku, samotné zásobníky jsou osazeny teploměry, měře-

ním hladin a soustavou regulačních ventilů. Všechny bezpečnostní prvky jsou svedeny do 

samostatně stojícího řídícího systému, který nepřetržitě sleduje obsluha skladového hospo-

dářství. Obsluha také vykonává pravidelné obchůzky skladu, aby vizuálně kontrolovala, 

zda je vše v pořádku. Pracovníci obsluhy skladového hospodářství mají také k dispozici 

kamerový systém, který jim umožňuje sledovat vybraná důležitá místa skladu nepřetržitě 

na svých monitorech. 

Pro simulaci úniku amoniaku byl zvolen nejhorší možný scénář, kdy dojde 

k protržení zásobníku a celý obsah vyteče do záchytné vany, následně se amoniak začne 

odpařovat do ovzduší. 

V praxi se okamžitě přečerpá obsah zásobníku do zásobníku prázdného a tak se 

únik zkapalněného amoniaku do okolí minimalizuje. Z hlediska provozu je tedy málo 
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pravděpodobné, že by došlo u těchto zásobníku k úniku většího množství zkapalněného 

amoniaku. Aby bylo možné posoudit následky a vliv amoniaku na životní prostředí a po-

mocí dynamického modelování simulovat tuto situaci, byla vzata v úvahu nejhorší varianta 

havarijního úniku amoniaku. 

Únik amoniaku byl simulován za meteorologických podmínek, které jsou uvedeny 

v tabulce 4. 

Polutant NH3 (amoniak) 
Třída stability indiferentní, γα = 0,0065 K⋅m-1 

Rychlost větru u10 3 m⋅s-1 

Teplota 15 ºC 
Atmosférický tlak 101325 Pa 

Tab. 4. Meteorologické podmínky. 

7.2 Příprava geometrie a  výpočtové sítě 

Před samotným výpočtem v programu FLUENT bylo nutné vytvořit geometrii a 

výpočtovou síť. Zjednodušeně lze postup přípravy popsat obecně takto: 

GIS → GAMBIT → FLUENT 

K přípravě terénu byla použita mapa poskytnutá firmou BC MCHZ Ostrava ve 

formátu pro GIS ∗.dgn. Modelovaná oblast byla zvolena v takovém rozsahu, aby pokryla 

celé okolí podniku a dosahovala až k nejbližším obytným budovám. Zdroj úniku se od 

obytných budov nachází ve vzdálenosti 0,6 km. V GIS bylo zjištěno, že se jedná o rovný 

terén s nadmořskou výškou 210 m. Budovy byly umístěny na rovný terén (výšky budov 

byly odhadnuty přímo v areálu podniku), nebylo tedy nutné převádět topologii z GIS do 

GAMBITu. Tento převod se standardně provádí přes journal file (*.jou), což je soubor pří-

kazů určených pro program GAMBIT. V GISu (ArcInfo) se zpracovala data zástavby 

v modelované oblasti, pomocí AML skriptu (*.aml) se vytvořil výše uvedený journal file 

určený k následnému vybudování geometrie v programu GAMBIT. 

V GAMBITu se následně vytvořila zbývající geometrie, včetně dvou variant výpo-

četních sítí. Poté bylo nutné přednastavit okrajové podmínky, které se pak definují 

v programu FLUENT.  Obecné nastavení okrajových podmínek popisuje obrázek 5. 
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     Obr. 5.: Schéma pro přednastavení okrajových podmínek.  

V programu GAMBIT byly vytvořeny dva typy modelů výpočetní sítě. Výpočetní 

síť je charakterizovaná hybridní sítí, tvořenou ze čtyřstěnů. Jemnější síť obsahuje 

2 612 111 buněk a hrubší síť 678 527 buněk. Tento postup se volí z důvodu testování vý-

počtu. Nejdříve se model testuje na jemnější síti, pokud není možné provést výpočet, testu-

je se hrubší síť. Při simulaci úniku amoniaku byl proveden výpočet pro oba typy výpočet-

ních sítí. Na obrázcích 6. a 7. jsou uvedeny typy modelů výpočetní sítě a obrázky 8. a 9. 

zobrazují oba typy výpočetní sítě v okolí zástavby. 

 

Obr. 6.: Jemnější výpočetní síť, v okolí zásobníku amoniaku. 

vstup 

          podmínka symetrie 

    podmínka na vstupu 

   podmínka na výstupu

   podmínka na stěně zdroj amoniaku 
zástavba 

výstup 
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Obr. 7.: Hrubší výpočetní síť, v okolí zásobníku amoniaku. 

 

 

Obr. 8.: Jemnější výpočetní síť, v okolí zástavby. 
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Obr. 9.: Hrubší výpočetní síť, v okolí zástavby. 

Takto vytvořený vysíťovaný model byl vyexportován do souboru s příponou ∗.msh, 

tím byla ukončena práce v programu GAMBIT. Soubor z programu GAMBIT byl načten 

ve FLUENTu a uložen jako soubor s příponou ∗.cas. 

 

7.3 Výpočet a jeho parametry 

Okrajové podmínky, které byly do modelu zadány jsou uvedeny v tabulce 5. 

Popis FLUENT 
terén WALL 

zástavba WALL 
zdroj amoniaku MASS – FLOW - INLET 

podmínka na vstupu, hmotnostní průtok MASS – FLOW - INLET 
podmínka symetrie SYMMETRY 

 Tab. 5. Okrajové podmínky 

Dále byl nastaven typ turbulentního modelu, pro výpočet byl zvolen statistický tur-

bulentní model RNG ε−k  model. Turbulentní veličiny turbulentní kinetická energie k a 

rychlost disipace ε byly vypočteny podle vztahu (13) a (14). Výpočet byl řešen pro stlači-

telnou tekutinu, nastavením měrné hmotnosti média podmínkou IDEAL-GAS. Pro trans-
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port příměsi byla definovaná směs vzduch – amoniak. Hodnota gravitačního zrychlení  

g = 9,81 [kg⋅s-2 ]. 

Na vstupu a výstupu byly hodnoty definovány pomocí nástrojů programu FLUENT 

(viz funkce Custom Field Function a Profile [13]). Hodnoty rychlosti a hmotnostního prů-

toku na vstupu a výstupu byly definovány pomocí mocninného profilu. Hodnoty teplotního 

a tlakového profilu mají lineární průběh. 

Hodnota hmotnostního průtoku amoniaku při odpařování do okolí, byla vypočtená 

v programu ALOHA (viz příloha 2.). Pro výpočet byly do programu zadány: 

• informace o lokalitě, 

• typ chemické látky, teplota při vypařování do okolí, 

• meteorologické podmínky 

Konkrétní údaje, které byly zadány do programu ALOHA, jsou uvedeny v tabulce 

číslo 6. 

Data o lokalitě Česká republika 
Definice chemické látky Amoniak 
Teplota při vypařování - 34 ºC 

Meteorologické podmínky viz tabulka 4.  

  Tab. 6. Údaje pro výpočet.  

 Po ukončení výpočtu byla hodnota hmotnostního průtoku Q = 20,6 [kg⋅s-1] zadaná 

do programu FLUENT a zahájen výpočet. 

 

7.4 Výpočet a vyhodnocení výsledků 

V první fázi výpočtu bylo nutné najít řešení tzv. „pozadí výpočtu“, kdy byl 

v programu nastaven výpočet bez zadání zdroje úniku. Proběhlo testování stratifikací tep-

loty, tlaku, rychlosti a hustoty. Ve druhé fázi byl pak do výpočtu zahrnut zdroj úniku amo-

niaku a výpočet pokračoval. 

Výsledky testování v první fázi jsou na obrázcích 10. – 13. Na obrázku 14. je ve 

výšce 10 m nad terénem vyhodnoceno rychlostní pole. 
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Obr. 10.: Stratifikace hustoty [kg⋅m-3]. 

 

Obr. 11.: Stratifikace tlaku [Pa]. 
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 Obr. 12.: Stratifikace teploty [K]. 

 

Obr. 13.: Stratifikace rychlosti [m⋅s-1]. 
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Obr. 14.: Vektory rychlosti [m·s-1] nad terénem ve výšce 10 m. 

Po ukončení první fáze výpočtu (testování) byl do výpočtu zahrnut zdroj úniku 

amoniaku a výpočet pokračoval. V rámci výpočtu, byly vyhodnoceny koncentrace amoni-

aku v obou typech výpočetních sítí. Výsledkem výpočtu bylo pole možných koncentrací 

v modelované oblasti. Výsledky lze zobrazit pomocí izoploch koncentrací amoniaku, viz 

obrázky 15. – 20. a přílohy 3. a 4. 
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Obr. 15.: Koncentrace amoniaku 5000 ppm, 

jemnější síť. 

Obr. 16.: Koncentrace amoniaku 5000 ppm, 

hrubší síť. 
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Obr. 17.: Koncentrace amoniaku 500 ppm, 

jemnější síť. 

Obr. 18.: Koncentrace amoniaku 500 ppm, 

hrubší síť. 
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Obr. 19.: Koncentrace amoniaku 50 ppm, 

jemnější síť. 
Obr. 20.: Koncentrace amoniaku 50 ppm, 

hrubší síť. 
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Uvedené hodnoty koncentrací amoniaku mají značný negativní vliv na lidský orga-

nismus a životní prostředí. Působení výše zobrazených hodnot koncentrací amoniaku je 

popsáno v tabulce 7. 

 

Koncentrace amoniaku 
(ppm) Subjektivní příznaky Objektivní příznaky 

5000  udušení následkem otoku plic, 
zástava dýchání, smrt 

500 

okamžité dráždění, bolesti: za 
hrudní kostí, žaludku, očí, bo-
lesti hlavy, zmatenost a nevol-

nost 

záchvaty kašle, zrudnutí 
v obličeji, pocení, krvácení 

z nosu, závratě, dušnost, ner-
vové vzrušení 

50 nepříjemný zápach, mírné 
dráždění nosu a nosohltanu mírné zarudnutí nosohltanu 

Tab. 7. Působení amoniaku 

 

7.5 Diskuse výsledků výpočtu 

Z výsledků modelování vyplývá, že smrtelnou koncentrací amoniaku 5000 ppm by 

byl zasažen areál podniku ve vzdálenosti od zdroje 0,3 km. Koncentrace 500 ppm pak za-

sahují k nejbližším obytným budovám a dále do vzdálenosti více než 0,6 km. Koncentrace 

50 ppm již přesahují hranici modelované oblasti. Z výsledků lze usoudit, že tato koncent-

race (50 ppm) by zasahovala až k městské části Nová Ves, (křižovatka silnic 28. října, Ma-

riánskohorská a Plzeňská). Při vzájemném srovnání obou modelů výpočetních sítí, lze kon-

statovat, že jemnější síť zobrazuje detailněji koncentrace amoniaku (viz přílohy 3. a 4.). Je 

tedy vhodné pro matematický model použít jemné výpočetní sítě, která klade vysoké poža-

davky na parametry výpočetního hardware. Obecně platí, čím je výpočetní síť detailnější, 

tím déle bude simulace probíhat. Pro výpočet byla vybrána hybridní síť, tvořená ze čtyřstě-

nů, která se nejlépe osvědčila v přípravě výpočetní sítě se zahrnutím zástavby. Výpočet byl 

proveden na dvou výpočetních sítích o různé hustotě buněk. Výhodou hrubší výpočetní sítě 

je rychlejší výpočet distribuce polutantu v modelované oblasti. 

Výpočet byl simulován pro jeden zdroj úniku nebezpečné látky, pro jeden směr 

proudění. Rychlost na vstupu a výstupu byla daná mocninným profilem. Směr větru byl 



 46

zvolen tak, aby tok znečišťující látky směřoval na zástavbu v oblasti. Byla splněna stratifi-

kace absolutního tlaku, statické teploty, měrné hmotnosti a rychlosti větru. 
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8 Závěr 

Práce se zabývá matematickým dynamickým modelováním úniku amoniaku a jeho 

vlivem na lidský organismus a životní prostředí. Cílem práce bylo provést analýzu mož-

ných rizik, které mohou vzniknout při úniku amoniaku do složek životního prostředí. Pro-

vést výpočet a simulaci časově stacionárního úniku amoniaku a stanovit závažné koncent-

race, kterými mohou být ohroženy zóny v okolí zdroje úniku.   

V rešeršní části jsou popsány vlivy amoniaku na lidský organismus a životní pro-

středí, uvedeny meteorologické podmínky a rozebrány platné legislativní předpisy, které 

souvisí s problematikou havarijních úniků nebezpečných látek, havarijním plánováním a 

prevencí před vznikem havárií. Dále jsou rozebrány přístupy k matematickému modelová-

ní, představeny a popsány typy matematických modelů. 

V praktické části je využito matematické dynamické modelování pro zobrazení ča-

sově stacionárního úniku amoniaku. V rámci přípravy dynamického modelování je charak-

terizován zdroj úniku amoniaku, popsán způsob vytvoření geometrie a výpočetní sítě, uve-

den postup převodu dat z GIS do programu GAMBIT. Dále je uveden postup výpočtu 

v programu FLUENT a diskutovány výsledky modelování. Výsledkem výpočtu je pole 

možných koncentrací amoniaku. Výsledky je vhodné zobrazit pomocí izoploch koncentrací 

amoniaku, což umožňuje názornou a rychlou orientaci. Po ukončení výpočtu je výhodou 

dynamického modelu FLUENT možnost variabilně měnit hodnoty koncentrací amoniaku a 

tak zobrazit jakoukoliv izoplochu koncentrací amoniaku  a stanovit velikost oblasti, která 

bude touto koncentrací zasažená.   

V práci jsou teoreticky zhodnoceny možné vlivy amoniaku na životní prostředí, 

uvedeny meteorologické podmínky, platná legislativa, rozebrány typy matematických mo-

delů a možnosti jejich využití. Praktická část byla provedená pomocí matematického dy-

namického modelování vlivu úniku amoniaku na životní prostředí. 

Matematické modelování úniku znečišťujících látek v atmosféře je závislé na do-

stupnosti meteorologických a geografických údajů. Z výsledků výpočtů úniku amoniaku, 

lze usoudit, že dynamické modelování lze využít pro modelování šíření znečišťujících lá-

tek v ovzduší. Hlavním přínosem dynamického modelování úniku nebezpečných látek, je 
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možnost zahrnout reálnou geometrii zástavby a okolí. S tím souvisí možnost propojit dy-

namické modely s prostředky GIS, definovat tak topologii modelované oblasti a  připravit  

prostorové vstupní údaje do modelu. Výstupy z modelu je také možné analyticky zpraco-

vat, archivovat a prezentovat v GIS. 

Tyto modely lze uplatnit pro řešení problematiky havarijního plánování, zvýšit tak 

prevenci úniků nebezpečných látek a krizového řízení. Pro tyto studie znečištění složek ži-

votního prostředí  je nutné předem ověřit výpočet modelu na několika variantách šíření ne-

bezpečných látek. Různé varianty lze definovat na základě sledování meteorologických 

faktorů v dané oblasti. A dále je nutné provést simulaci pro různé směry větru a různé třídy 

stability. Model je také vhodné použít pro modelování rozptylu znečišťujících látek v 

ovzduší vlivem průmyslové výroby, což umožní vizualizovat škodlivé koncentrace znečiš-

ťujících látek.  

Do budoucna se jeví jako perspektivní analyzovat možnosti interaktivního propoje-

ní s internetovou aplikací, což by uživatelům umožnilo sledovat, za předem daných pod-

mínek, informace a výzkum v oblasti znečištění složek životního prostředí. V případě vy-

tvoření komplexu vzájemně propojených prostředku výpočtu (GIS, statistický model, dy-

namický model, meteorologická data) by bylo možné v reálném čase poskytnout potřebné 

informace o možném znečištění životního prostředí. 



 49

Literatura 

[1] BARTLOVÁ, I. Nebezpečné látky I. Ostrava, 2005, 2111 s. ISBN 86-86634-
59-0. 

[2] NOVAK, A. Ochrana biologickými látkami proti výskytu a účinku vysoce 
toxického čpavku v různých objektech lidské činnosti, včetně objektů země-
dělské živočišné výroby. Zemědělec, 2005, č. 39. 

[3] NOVAK, A. Aditivní látky pro zemědělce. Zemědělec, 2005, č. 47. 

[4] JANČÍK, Petr. Nové informační technologie pro kontrolu a ochranu životní-
ho prostředí – GIS a dynamické modelování rozptylu znečišťujících látek v 
ovzduší: disertační práce. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 1998 

[5] BEDNÁŘ, J.; ZIKMUNDA, O. Fyzika mezní vrstvy atmosféry. Praha: Aca-
demia, 1985/ 

[6] KRÁČMAR, J.; KRŠKA, K. ; SOBOTA, J.; SVATOŠ, V. Meteorologie. 
Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. 

[7] MELKES, V. Prevence a likvidace havárií. Vyškov°: VVŠ – PV, 2001. ISBN 
80-7231-0887. 

[8] ŘIHA, MILAN. Průmyslové havárie,  : 17. 11. 2006, VŠB-TU Ostrava. Pt. 1. 
Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2006, str. 19-31, ISBN 80-
86634-91-4. 

[9] Ministerstvo životního prostředí ČR. [online]. 2010 [cit. 2010 – 11 – 10]. Do-
stupný na WWW: <http://www.mzp.cz/>. 

[10] ŘÍMANOVÁ, Jana. Zákon o prevenci závažných havárií a prováděcí předpi-
sy s komentářem: Vyd. 1. Praha : 2000. ISBN 80-7273-008-8. 

[11] BARTLOVÁ, Ivana. Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií II. 
Vyd. 1. Ostrava : Kleinwächter, 2003. 138 s. ISBN 80-86634-30-2. 

[12] NEVRLÝ, V., Srovnání metod, pro hodnocení rizik závažných havárií. Ost-
rava: VŠB – TU Ostrava, 2004 

[13] FLUENT Inc. Fluent Users Guide, Tutorial Guide. Lebanon, 2006. 

[14] KOZUBKOVÁ, Milada. Numerické modelování proudění, FLUENT I. Ostra-
va: VŠB – TU Ostrava, 2008 

[15] STULL, R. B. An Introduction to Boundary Layer Meteorology, Kluwer Aca-
demic Publishers, 1994, p. 251 – 289. 

[16] SUTTON, O. G., Atmospheric Turbulence, London 1949. 



 50

[17] KOZUBOVÁ, Milada. Turbulence v atmosféře. Numerické modelování: ha-
bilitační práce. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2000. 

[18] SEINFELD, H. J.; PANDIS, N. S. Atmospheric chemistry and physics, From 
Air Pollution to Climate Change, Wiley – Interscience, 1997, p. 140 – 162. 

[19] DRÁBKOVÁ, S. Matematické modelování neizotermních turbulentních 
proudů: disertační práce. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2000. 

[20] GAMBIT Inc. Fluent Users Guide, Tutorial Guide. Lebanon, 2006. 

[21] PLATOŠ, P. Aplikace modelu proudění v oblasti ekologie: disertační práce. 
Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2009. 

[22] KOZUBKOVÁ, M. Modelování proudění tekutin FLUENT, CFX. Ostrava: 
VŠB – TU Ostrava, 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 51

Seznam obrázků, tabulek, příloh 

Seznam obrázků 

[1]  Upravená - zjednodušená křivka teplotního zvrstvení pro letní období. 

[2]  Difúzní (Gaussův) model – normální rozložení koncentrace. 

[3]  Diagram algoritmu řešení ve FLUENTu. 

[4] Lokalizace výpočetní oblasti pomocí GIS. 

[5] Schéma pro přednastavení okrajových podmínek. 

[6] Jemnější výpočetní síť, v okolí zásobníku amoniaku. 

[7] Hrubší výpočetní síť, v okolí zásobníku amoniaku. 

[8] Jemnější výpočetní síť, v okolí zástavby. 

[9] Hrubší výpočetní síť, v okolí zástavby. 

[10] Stratifikace hustoty [kg⋅m-3]. 

[11] Stratifikace tlaku [Pa]. 

[12] Stratifikace teploty [K]. 

[13] Stratifikace rychlosti [m⋅s-1]. 

[14]  Vektory rychlosti [m·s-1] nad terénem ve výšce 10 m. 

[15]  Koncentrace amoniaku 5000 ppm, jemnější síť. 

[16]  Koncentrace amoniaku 5000 ppm, hrubší síť. 

[17] Koncentrace amoniaku 500 ppm, jemnější síť. 

[18] Koncentrace amoniaku 500 ppm, hrubší síť. 

[19] Koncentrace amoniaku 50 ppm, jemnější síť. 

[20] Koncentrace amoniaku 50 ppm, hrubší síť. 
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Seznam tabulek  

[1] Třídy stability dle Pasquill – Gifforda. 

[2]  Hodnoty exponentu mocninného profilu při různých stabilitních třídách. 

[3]  Hodnoty aerodynamické drsnosti z0. 

[4]  Meteorologické podmínky. 

[5] Okrajové podmínky. 

[6]  Údaje pro výpočet. 

[7] Působení amoniaku. 
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Seznam příloh 

[1] Geografický informační systém GIS. 

[2]  Ukázka výpočtu v programu ALOHA 

[3] Ukázka koncentrace amoniaku 5 ppm, jemnější síť 

[4] Ukázka koncentrace amoniaku 5 ppm, hrubší síť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 54

Seznam použitých zkratek 

ALOHA Areal Locations of Hazardeous Atmosphere 

AML  programovací jazyk (ARC Macro Language) 

BC MCHZ BorsodChem Moravské chemické závody Ostrava s.r.o. 

CFD   kód (Computational Fluid Dynamics) 

EPA  Agentura pro životní prostředí, Enviromental Protection Agency  

FLUENT  program pro dynamické modelování 

GIS  geografické informační systémy (Geographic Information Systém) 

GAMBIT  program pro přípravu geometrie modelu k simulaci 

SW  software 

 



 55

Přílohy 

Příloha 1 – Geografický informační systém (GIS) 

Geografický informační systém pracuje s geografickou i popisnou složkou dat. 

Přímo pracuje s celou řadou vektorových i rastrových formátů dat. Dále umožňuje vizuali-

zace prostorových dat, zobrazování příslušných popisných informací, prohlížení a prezen-

taci dat. K dispozici jsou nástroje, které umožňují výběry prvků podle jejich atributů nebo 

podle polohy, různé analýzy, tvorbu dotazů, vyhledávání prvků nebo jejich atributů, připo-

jení tabulek z databází i z tabulkových procesorů, editaci prvků i atributů. 

Prostorová data jsou taková data, která se vztahují k určitým místům v prostoru a 

pro která jsou na potřebné rovině rozlišení známé lokalizace těchto míst. Např. je známa 

jejich poloha a je možné tuto polohu určit. Nejčstěji jsou prostorová data prezentována v 

podobě map. Mohou to být mapy analogové (tzn. tištěné na papíře), nebo mapy digitální, 

které se dají zobrazit na monitoru počítače. 

Digitální prostorová data jsou uložena pomocí počítačových prostředků v databá-

zích, nebo speciálních formátech pro ukládaní prostorových dat (např. formát dbf, ArcView 

shapefile). 

Definice pojmu GIS: 

• geo znamená, že GIS pracuje s údaji a informacemi, které se vztahují 
k Zemi a pro které známé jejich lokalizaci v prostoru,  

• grafický znamená, že GIS využívá prostředků grafické prezentace dat, vý-
sledků analýz a grafické komunikace s uživatelem,  

• informační znamená, že GIS provádí sběr, ukládání, analýzu a syntézu dat s 
cílem získat nové informace, potřebné pro rozhodování, řízení, plánování, 
modelování,  

• systém znamená, že GIS představuje integraci technických a programových 
prostředků, dat, pracovních postupů, personálu, uživatelů apod. do jednoho 
celku. 
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Příloha 2 – Ukázka výpočtu v programu ALOHA 
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Příloha 3 – Ukázka koncentrace amoniaku 5000 ppm, jemnější síť 
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Příloha 4 – Ukázka koncentrace amoniaku 5000 ppm, hrubší síť 

 

 

 

 

 

 


