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ABCTRACT 
 

At the present most endangered element of the environment is currently atmosphere and its pollution 
that rapidly accrue. Pollutants are emitted from air pollution sources. The output of pollutant from air pollution 
source is creating so-called smoke screen. Smoke screens can be observed from point sources of air pollution – 
smokestacks, upcast. The purpose of this article was to build theoretical models of smoke screens rise from point 
source at different meteorological conditions characterized with fifth classes of atmosphere stability. 
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ÚVOD 
 

Emitovaním znečisťujúcich látok z bodového zdroja znečisťovania ovzdušia, najčastejšie 
z komínov rôznych stavebných výšok, sa vytvára tzv. dymová vlečka. Dĺžka zotrvania dymovej 
vlečky, jej rozptyl, styk s terénom a jej konečné zaniknutie, je takto závislé na poveternostných 
podmienkach daného prostredia. Vzdialenosť styku dymovej vlečky môžu do určitej miery 
ovplyvňovať tzv. antropologické ostrovy tepla, ktoré sú charakterizované hlavne urbanizovanými 
celkami (dediny, mestá a pod.) Počas dosiahnutia tejto vzdialenosti prach a plynné zložky, ktoré 
opúšťajú bodový zdroj, sú intenzívne riedené vzduchom a sledovať ich na väčšie vzdialenosti je úloha, 
ak aj nie nezvládnuteľná, tak veľmi obtiažna. Na tento účel je možné využiť modelovací softvér 
a vhodným prepojením vypočítaných dát s informačným systémom a vytvoriť tak teoretické modely 
dymových vlečiek pri daných meteorologických, orografických a iných podmienkach. 
 
CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH TRIED STABILITY 
 

V tabuľke 1 je uvedených 6 tried stability atmosféry (A – F), ktoré charakterizoval Pasquill. 
V jednotlivých triedach  stabilita atmosféry postupne narastá [3], [4], [5].  

 
Tab. 1  Triedy atmosférickej stability 
Tab. 1  Atmospheric stability classes 
 

Triedy stability atmosféry Popis triedy stability atmosféry 

A – veľmi nestabilná silne labilné teplotné zvrstvenie, rýchly rozptyl znečisťujúcich látok 

B - nestabilná labilné teplotné zvrstvenie, relatívne rýchly rozptyl znečisťujúcich látok 

C – slabo nestabilná slabé labilné teplotné zvrstvenie, dobré rozptylové parametre atmosféry 

D - neutrálna indiferentné teplotné zvrstvenie, dobré rozptylové podmienky 
E - stabilná bežná inverzia, zhoršené rozptylové podmienky 

F – veľmi stabilná silná inverzia, veľmi zlé rozptylové podmienky 
 

Pri hodnotení atmosférickej stability je potrebné brať do úvahy teplotný profil aj rýchlosť 
vetra. Pasquill (1983) zaviedol 6 tried (A – F), v ktorých stabilita atmosféry postupne narastá. Napriek 
tomu, že na určenie triedy stability atmosféry existujú rigorózne kritériá, je možné odhadnúť na 
základe bežných meteorologických  pozorovaní.  

Z údajov o priemerných denných teplotách z meracích staníc v meste Košice ako aj rýchlosti 
vetra bolo možné určiť jednotlivé triedy atmosférickej stability.  
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Trieda stability atmosféry A sa vyskytuje v podmienkach mesta Košice s početnosťou 5 až 15 
%, trieda stability atmosféry B s početnosťou 30 až 40 %, trieda stability atmosféry C s početnosťou 
25 až 35 %, trieda stability atmosféry D s početnosťou 10 až 25 % a trieda stability atmosféry E 
s početnosťou 5 až 10 %. 

Trieda stability F, t.j. veľmi stabilné teplotné zvrstvenie je skôr ojedinelé ako štatisticky 
určiteľné, z tohto dôvodu nebol uskutočnený matematický model dymovej vlečky pre túto triedu 
stability atmosféry.  

Pri hodnotení atmosférickej stability je potrebné brať do úvahy teplotný profil aj rýchlosť 
vetra. Pasquill (1983) zaviedol 6 tried (A – F), v ktorých stabilita atmosféry postupne narastá. Napriek 
tomu, že na určenie triedy stability atmosféry existujú rigorózne kritériá, je možné odhadnúť na 
základe bežných meteorologických  pozorovaní [3], [4], [5]. 

 
Tab. 2  Určenie triedy atmosférickej stability 
Tab. 2  Estimation of atmospheric stability class 
 

Slnečné žiarenie Noc 
Rýchlosť vetra blízko 

povrchu [m.s-1] 
Silné Priemerné Slabé Zamračené Jasno 

< 2 A A-B B F F 
2 A-B B C E F 
4 B B-C C D E 
6 C C-D D D D 

> 6 C D D D D 
 
 
TYPY DYMOVÝCH VLEČIEK 

 
Tvar dymovej vlečky pri rôznych typoch atmosférickej stability zobrazuje obrázok 1[6], [7]. 

 

       
 

Obr. 1  Typy dymových vlečiek 
Fig. 1  Types of smoke plumes 

 
Premetanie 

Premetanie je možné pozorovať najmä pri slabšom vetre pri silnom nestabilnom teplotnom 
zvrstvení, najčastejšie počas slnečných dní v popoludňajších hodinách, kde sa vzduch vplyvom 
zemského povrchu, ohriateho od spodnej časti, do značnej miery prehrieva. Dymová vlečka je 
strhávaná vertikálnymi pohybmi vzduchu, pričom sa k zemskému povrchu dostávajú vysoké 
koncentrácie znečisťujúcich látok. K premetaniu dochádza hlavne pri menších zdrojoch a pri zdrojoch 
s chladnými emisiami. V priebehu premetania sa prízemné koncentrácie priestorovo ale aj časovo 
veľmi rýchlo menia a nie je možné aplikovať bežné modelové predpoklady. 
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Vlnenie 

Dymové vlečky tohto typu sa spravidla vyskytujú počas mierneho až čerstvého vetra pri 
mierne stabilnom zvrstvení. Tieto situácie veľmi dobre odpovedajú podmienkam, pre ktoré bol 
odvodený klasický Suttonov difúzny model a dymová vlečka má približne tvar kužeľa s horizontálnou 
osou symetrie alebo pri pohľade zo strany vo vnútri takéhoto kužeľa mierne vlní. Namerané 
koncentrácie znečisťujúcich látok sú zvyčajne v dobrej korelácii s modelovo vypočítanými 
koncentráciami. 
 
Vianie 

Pre tento typ dymových vlečiek je charakteristické mierne prúdenie a teplotné inverzie vo 
vrstve siahajúcej dostatočne vysoko nad dymovú vlečku. Difúzia je veľmi malá. Dymové vlečky tohto 
typu sa vytvárajú v priebehu výskytu mohutných teplotných inverzií v hraničnej vrstve, čo sa 
vyskytuje najčastejšie v nočných a ranných hodinách, alebo v zime za vhodných meteorologických 
podmienkach aj po celý deň. Pre prímesi pochádzajúce z vysokých komínov 
 
Unášanie 

Typickým znakom je výskyt prízemnej teplotnej inverzie, ich horná hranica však leží nižšie, 
ako sa nachádza dymová vlečka. Dymová vlečka sa potom rozptyľuje v priestore nad inverziou 
a prenos znečisťujúcich látok smerom dolu je silne obmedzený stabilitou v inverznej vrstve. 
V rovinnom teréne predstavuje unášanie najnepriaznivejší rozptylový typ pre bližšie okolie výškových 
zdrojov, pretože prízemná koncentrácia znečistenia spôsobeného danou dymovou vlečkou býva 
nepatrné. V prípade, že existuje silnejšie horizontálne prúdenie, dochádza k prenosu znečisťujúcich 
látok z vysokých zdrojov na veľké vzdialenosti – diaľkový prenos znečisťujúcich látok. 
 
Zadymovanie 

Tento typ patrí medzi rozptylovo nepriaznivé situácie, pri ktorých dochádza v okolí zdrojov 
emisií k vytváraniu vysokých prízemných koncentrácií znečisťujúcich látok. Vzniká vtedy, ak 
vertikálne mohutná stabilná vrstva vzduchu (najčastejšie inverzná vrstva vzduchu) nachádzajúca sa 
najprv bezprostredne pri zemskom povrchu sa zo spodnej časti ohrieva a teplotné zvrstvenie v jej 
spodnej časti sa postupne mení na približne indiferentné do výšky, až presiahne výšku dymovej 
vlečky. Dymová vlečka je potom znášaná k zemskému povrchu a rozptyľuje sa pod dolnou hranicou 
stabilného zvrstvenia, ktoré bráni šíreniu znečisťujúcich látok smerom nahor. 
 
Odrážanie 

Táto situácia sa prakticky neodlišuje od zadymovania a je pre ňu typické, že znečisťujúce 
látky sa mnohonásobne odrážajú od zemského povrchu a od dolnej hranice výškovej inverzie, ktorá 
leží nad efektívnou výškou komína. V porovnaní s bežným zadymovaním sa odrážanie obyčajne líši 
dĺžkou svojho trvania a vyskytuje sa pod výškovými inverziami subsidenčného alebo advekčného 
pôvodu [6], [7]. 

 
Podľa charakteristiky jednotlivých typov dymových vlečiek ako aj charakteristiky 

jednotlivých tried stability atmosféry je zrejmé, že pre 
• Stabilné teplotné zvrstvenie atmosféry (triedy stability atmosféry E a F) sú charakteristické 

dymové vlečky zadymovanie, unášanie, vianie a odrážanie. Jednotlivé dymové vlečky sú 
závislé na type a charaktere teplotnej inverzie (napr. prízemná, výšková alebo subsidenčná). 

• Labilné teplotné zvrstvenie atmosféry (triedy stability atmosféry A, B a C) je charakteristická 
dymová vlečka s názvom premetanie. 

• Indiferentné teplotné zvrstvenie atmosféry (trieda stability atmosféry D) je charakteristické 
dymovou vlečkou vlnenie. 

 GAUSSOVSKÝ MODEL ROZPTYLU A ŠÍRENIA DYMOVEJ VLEČKY 
 
Problematiku teórie rozptylu znečisťujúcich látok emitovaných z bodových zdrojov je možné 

opísať pomocou Gaussovského modelu. Rovnicu 1 nazývame rovnicou dymovej vlečky pre jeden 
zdroj o konštantnej emisii pri zanedbaní chemickej transformácie a depozície. 
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kde Q je množstvo emisie škodliviny Q [g.s-1], 
 u  rýchlosť vetra vo výške zdroja h [m.s-1],, 
 σy, σz   horizontálny, resp. vertikálny rozptylový parameter, 
 H efektívna výška zdroja (komína) [m], 
 x, y, z vzdialenosť receptora v smere príslušnej osí x, y, z [m]. 
 
MODEL ISC3 

 
Model ISC 3 je model, ktorý kombinuje a zdokonaľuje algoritmy rôznych disperzných 

modelov pre odhad dopadu emisií na kvalitu ovzdušia z jedného alebo viacerých zdrojov. Základom 
modelu je rovnica rozptylu podľa Gaussa [1], [2]. 
 
VSTUPNÉ ÚDAJE PRE MODEL ISC3 
 
 Pre výpočet koncentrácií NO2 boli použité tieto vstupné údaje[1], [2]: 

• výška komína 100 m, 
• vnútorný priemer komína 4,1 m, 
• priemerné množstvo emisie NOx  47,7 g.s-1 , 
• teplota vypúšťaných spalín 105,5 °C = 378,65 K, 
• rýchlosť vypúšťaných spalín 12 m.s-1, 
• teplota v korune komína 20 °C = 293,15 K, 
• južný smer vetra (zvolený), 
• rýchlosť vetra bola určená podľa jednotlivých stupňov stability atmosféry takto: 

 stabilita A – 1 m.s-1, 
 stabilita B – 2 m.s-1, 
 stabilita C – 4,4 m.s-1 (priemerná ročná rýchlosť vetra v Košiciach), 
 stabilita D – 6 m.s-1, 
 stabilita E – 3 m.s-1. 

  
Pre modelovanie dymových vlečiek pri jednotlivých triedach stability atmosféry bola 

vytvorená sieť receptorov, ktorá obsahuje: 
• 30 bodov (receptorov) vo vzdialenosti od 100 m do 3000 m od zdroja v smere osi x, 

vzdialenosť medzi jednotlivými bodmi je 100 m, 

• 14 bodov vo vzdialenosti od 3000 do 10000 m od zdroja v smere osi x, vzdialenosť medzi 
bodmi je 500 m, 

• po 10 bodov vo vzdialenosti  od 100 m do 1000 m od zdroja  v  smere osi y a - y, vzdialenosť 
medzi týmito bodmi predstavuje 100 m. 

 
DVOJROZMERNÝ MODEL DYMOVEJ VLEČKY BODOVÉHO ZDROJA 

 
Podľa postupu uvedeného v predošlých kapitolách s využitím dostupných vstupných údajov 

o danom bodovom zdroji, meteorologických a klimatických podmienkach danej oblasti a údajoch 
o orografii sledovanej oblasti za pomoci softvéru boli vypočítané koncentrácie NO2. 

Modelom boli vypočítané prízemné koncentrácie NO2 v smere osi x do vzdialenosti 10 km od 
zdroja znečisťovania ovzdušia a do vzdialenosti 1 km v smere osi y, a to v jej kladnom a zápornom 
smere. 

Prepojením databázy vypočítaných koncentrácií NO2 s geografickým informačným systémom 
(GIS), v tomto prípade s programom ArcView 3.2 boli vytvorené dvojrozmerné (2-D) koncentračné 
mapy, platné pre podmienky uvedené v kapitole Vstupné údaje pre model ISC3. 
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Celkovo bolo vytvorených 5 koncentračných máp (obrázky 2 až 6), každá pre jednu z tried 
stability atmosféry A – E. Trieda F, ako už bolo spomínané, nebola zaradená do výpočtov z dôvodu jej 
minimálneho výskytu v praxi. 
 

 
Obr. 2   Dymová vlečka – trieda stability atmosféry A 
Fig. 2  Plume of smoke – atmospheric stability class A 

 
Obrázok 2 charakterizuje dymovú vlečky emitovanú z bodového zdroja (červený bod) pri 

triede stability atmosféry A, t.j. pri silne labilnom teplotnom zvrstvení. Pri tomto teplotnom zvrstvení 
sa predpokladá dobrý rozptyl emitovanej znečisťujúcej látky. Z modelového výpočtu sa zistilo, že 
maximálna koncentrácia vybranej znečisťujúcej látky (NO2) dosahuje hodnotu 68,89 μg.m-3 vo 
vzdialenosti 1200 metrov od zdroja emitovania (zelený bod na obrázku). Ako je zrejmé z údajov 
uvedených v tabuľke 3 ide o najvyššiu vypočítanú koncentráciu NO2 pri všetkých modelových 
triedach stability atmosféry. Dobré rozptylové parametre sú charakterizované najmä dostatočnou 
vzdialenosťou (1200 m) od zdroja znečisťovania ovzdušia (ZZO). Podstatným faktorom pri výpočte 
koncentrácií NO2 pri triede stability atmosféry A je najnižšia priemerná rýchlosť vetra o hodnote 1 
m.s-1. 

 

 
Obr. 3   Dymová vlečka – trieda stability atmosféry B 
Fig. 3   Plume of smoke – atmospheric stability class B 

 
Pri triede stability atmosféry B bola vypočítaná maximálna koncentrácia NO2 43,21μg.m-3 vo 

vzdialenosti 800 metrov od ZZO. Rýchlosť vetra pri tejto triede stability je 2 m.s-1. Z uvedených 
dymových vlečiek charakterizuje túto triedu stability atmosféry dymová vlečka premetanie, podobne 
ako pri triede A. Nižšia koncentrácia NO2 sa dosahuje vďaka vyššej priemernej rýchlosti vetra ako 
v prípade predošlej triedy stability atmosféry A [1], [2]. 

 

 
Obr. 4    Dymová vlečka – trieda stability atmosféry C 
Fig. 4    Plume of smoke – atmospheric stability class C 
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Za predpokladu existencie atmosférickej triedy stability C boli vypočítané 47,13 21μg.m-3 vo 
vzdialenosti 700 metrov od ZZO. V tomto prípade ide o najkratšiu vzdialenosť, v ktorej bola 
vypočítaná maximálna hodnota koncentrácie NO2. Trieda stability atmosféry C je charakterizovaná 
labilným teplotným zvrstvením, ktoré umožňuje dobré rozptylové parametre, ale horšie ako v prípade 
tried stability atmosféry A a B. Zhoršené rozptylové parametre pri tejto triede sú aj za predpokladu 
vyššej priemernej rýchlosti vetra, a to 4,4 m.s-1 (2-násobok priemernej rýchlosti vetra v prípade triedy 
B, 4-násobok rýchlosti vetra pri triede A). 

 
Obr. 5   Dymová vlečka – trieda stability atmosféry D 
Fig. 5   Plume of smoke – atmospheric stability class D 

 
Trieda stability atmosféry D je charakterizovaná indiferentným (neutrálnym) teplotným 

zvrstvením. Charakterizuje ju dymová vlečka s názvom vlnenie. Hodnoty vypočítaných koncentrácií 
NO2 sú podobné ako v prípade triedy stability atmosféry B, v tomto prípade dosahuje koncentrácia 
NO2 svoje maximum 40,47 μg.m-3 vo vzdialenosti 900 metrov od ZZO. Dobré rozptylové parametre 
sú znásobené aj účinkom najvyššej priemernej rýchlosti vetra (6 m.s-1). 

 

 
Obr. 6   Dymová vlečka – trieda stability atmosféry E 
Fig. 6.  Plume of smoke – atmospheric stability class E 

 
 

Pri triede stability atmosféry E bola vypočítaná najnižšia maximálna koncentrácia NO2 
(27,81μg.m-3 vo vzdialenosti 4000 metrov od ZZO. Trieda stability atmosféry E je charakteristická 
zlými rozptylovými podmienkami, čo je zrejmé aj z obrázku 6. Hodnoty koncentrácií NO2 blízke 
vypočítanému maximu (zelený bod) sú vypočítané približne od vzdialenosti 1000 m do vzdialenosti 
8000 m od ZZO. 
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MAXIMÁLNE KONCENTRÁCIE NO2 

 
V tabuľke 3 sú zobrazené maximálne koncentrácie NO2 vypočítané modelom ISC3 a príslušné 

vzdialenosti od bodového zdroja, v ktorej boli tieto koncentrácie vypočítané. 
 

Tab. 3   Maximálne koncentrácie NO2
 Tab. 3  Maximal NO2 concentrations 
 

 
Trieda stability 

atmosféry 

 
Maximálna koncentrácia 

NO2 [μg.m-3] 

 
Vzdialenosť od bodového zdroja, pri ktorej bola 

vypočítaná maximálna koncentrácia NO2 [m] 
A 68,89 1200 
B 43,21 800 
C 47,13 700 
D 40,47 900 
E 27,81 4000 

 
Z údajov zobrazených v tabuľke 3 je zrejmé, že najvyššia koncentrácia NO2 sa dosahuje pri 

triede stability A a najnižšia koncentrácia NO2 pri stabilite E. V tomto prípade je potrebné zdôrazniť 
to, že nie je podstatná hodnota maximálna hodnota koncentrácia ale rozptyl danej znečisťujúcej látky 
a vzdialenosť od zdroja, v ktorej bola nameraná. 

Pri triedach stability A až D sú v tomto konkrétnom prípade relatívne dobré rozptylové 
podmienky, čo nie je možné tvrdiť v prípade triedy stability atmosféry E, kedy rozptyl znečisťujúcej 
látky je veľmi pomalý a najvyššia koncentrácia znečisťujúcej látky NO2 je vo vzdialenosti až 4 km od 
zdroja emisie v smere prúdenia vetra. 
 
ZÁVER 
 

Všetky modelové výpočty uskutočnené v tomto príspevku majú charakter teoretický, ktoré 
vychádzali z reálnych údajov o zdroji ako aj o meteorologických podmienkach v danej oblasti. 
Určenie typu atmosférickej stability v danom čase, za daných meteorologických podmienok je veľmi 
náročné. Modelové výpočty boli uskutočnené pre 5 tried stability atmosféry (A – E), ktoré v celom 
spektre charakterizujú meteorologické podmienky, ktoré môžu v danej oblasti nastať. Výpočtom 
koncentrácií vybranej znečisťujúcej látky (NO2) boli určené koncentrácie v určených bodoch 
(receptoroch) v daných vzdialenostiach od bodového zdroja znečisťovania ovzdušia. Prepojením 
týchto číselných údajov s digitálnom mapou mesta boli vytvorené tzv. koncentračné mapy šírenia sa 
NO2 z daného bodového zdroja v smere prúdiaceho vetra. Tieto koncentračné mapy predstavujú 
dvojrozmerné grafické zobrazenie dymovej vlečky, pri ktorom sa sleduje prízemná koncentrácia 
vybranej znečisťujúcej látky. Dosiahnuté výsledky číselne a graficky potvrdzujú teoretické znalosti 
o stabilite atmosféry a princípoch šírenia sa znečisťujúcich látok za existencie daných tried stability 
atmosféry. 
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