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ÚVOD
Systém PREIMOS byl vyvinut v rámci projektu TA ýR TA01020500 Podrobný emisnČimisní model ýR pro souþasný stav a výhled do roku 2040 a nástroje pro podporu
rozhodování v oblasti ochrany ovzduší. Podkladová data použitá v systému a aplikace byly
vytváĜeny bČhem jednotlivých etap.
Systém je koncipován jako statický s dynamickou nadstavbou. To znamená, že základem
systému jsou data o jednotlivých objektech hodnocení, zpracovaná v geografickém
informaþním systému (GIS) a uspoĜádaná do provázaného systému nad digitální mapou.
Pro správu dat, jejich vyhodnocování þi aktualizaci, ale zejména pro Ĝešení jednotlivých
problémĤ ochrany ovzduší na území celé ýeské republiky slouží dynamická þást – soustava
uživatelských modelĤ pro výpoþty emisí z jednotlivých typĤ zdrojĤ a stanovení imisní
zátČže území, aplikací pro prostorové operace a nástrojĤ pro hodnocení a prezentaci dat v
GIS (ve vazbČ na další údaje o hodnoceném území).
Modelový systém je navržen tak, aby umožĖoval jednotnou správu dat o kvalitČ ovzduší i
hodnocení pĜedpokládaných emisních a imisních zmČn v zájmovém území. Mezi další
klíþové požadavky patĜí zejména možnost pružné volby mČĜítka a hodnocení v rĤzných
úrovních (od širšího území po jednotlivé lokality), možnost posuzování zmČn v území a také
dostateþná srozumitelnost pro uživatele.
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SYSTÉMU

Modelový systém byl vyvinut s využitím programových prostĜedkĤ geografického
informaþního systému ArcGIS 10.2. K jeho spuštČní je tĜeba, aby na poþítaþi byl tento
program instalován. Externí aplikace byly zhotoveny s využitím Microsoft Excelu.
Systém lze spustit pouze na poþítaþi, na kterém byl nainstalován, mĤže být umístČn na
jeho lokálním disku v libovolném adresáĜi, avšak pĜipravená struktura podadresáĜĤ nesmí
být zmČnČna, aby nedošlo k porušení funkce systému.
Hlavním souborem, kterým se systém spouští, je soubor PREIMOS.mxd. Systém je
nezávislý na jménu spouštČcího souboru, je tedy možné vytvoĜit nČkolik kopií s rĤznými
jmény, které mají rĤzný obsah. To však neplatí o vlastních datech, která budou všechny tyto
vytvoĜené soubory sdílet. ZmČny v datech (editace databáze, pĜidávání, mazání a zmČna
prvkĤ apod.) se tak projeví ve všech kopiích (projektech) systému PREIMOS.
Systém se skládá ze:
Statické þásti, která obsahuje:
 vymezení zájmové oblasti (ýR), silniþní síĢ, zastavČné plochy a rozmístČní bodových
zdrojĤ
 podkladové mapy z veĜejného internetového zdroje pĜipojené prostĜednictvím WMS
služby Národního geoportálu INSPIRE (http://geoportal.gov.cz/)
 digitální model terénu
 rozdČlení území podle platnosti vČtrných rĤžic
 vrstva referenþních bodĤ
 data o zdrojích:
 bodové zdroje (identifikace, provozní charakteristiky, emise)
 liniové zdroje (identifikace, dopravní charakteristiky, emise)
 plošné zdroje – obce (emise z malých a stĜedních zdrojĤ)
 plošné zdroje – emise z polních prací a chovĤ zvíĜat
 plošné zdroje – þtverce (plošné emise pĜevedené do þtvercĤ 1000 × 1000 m)
 data o pĜíspČvcích jednotlivých skupin zdrojĤ k imisní situaci: modelové prĤmČrné roþní
koncentrace z bodových zdrojĤ, z liniových zdrojĤ a z plošných zdrojĤ zneþišĢování
ovzduší
Systém umožĖuje provádČt výbČry zdrojĤ podle uživatelských kritérií, vizualizaci zdrojĤ
podle zvoleného databázového pole, sumarizace a podobnČ.
Dynamické þásti, která obsahuje:
 aplikaci pro vytvoĜení vlastních referenþních bodĤ
 aplikaci pro výpoþet polohopisných a výškopisných atributĤ nezbytných pro následný
výpoþet emisí u všech typĤ zdrojĤ zneþišĢování ovzduší
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 aplikaci pro vytvoĜení þtvercové sítČ plošných zdrojĤ
 aplikaci pro výpoþet emisí z bodových zdrojĤ
 aplikaci pro výpoþet emisí z liniových zdrojĤ
 aplikaci pro výpoþet emisí z vytápČní obytné zástavby
 aplikace pro výpoþet emisí z ostatních druhĤ þinností (chovy zvíĜat a zemČdČlské práce)
 kontrolní aplikace zjevnČ chybných údajĤ v databázích (hodnoty mimo vymezené
intervaly, podezĜele vysoké hodnoty, nevyplnČné údaje apod.)
 aplikaci pro výpoþet imisí (model ATEM) ze zdrojĤ v zadaných referenþních bodech
 aplikaci pro vynášení výsledkĤ modelových výpoþtĤ v referenþních bodech do GIS
(imisní hodnoty, podíly skupin, pĜíspČvky zdrojĤ)
 aplikaci pro vynášení výsledkĤ modelových výpoþtĤ v plochách imisní zátČže v GIS
Systém umožĖuje provádČt výbČry referenþních bodĤ podle imisních kritérií, libovolnou
vizualizaci referenþních bodĤ podle zvoleného databázového pole, statistickou analýzu
podle územních jednotek apod.

zUpozornČní:
Pro využití všech možností systému je tĜeba, aby uživatel
mČl základní znalost aplikace ArcGIS 10
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A SPUŠTċNÍ SYSTÉMU

Systém je dodáván na DVD, které obsahuje všechny nezbytné programy a ovladaþe. Po
vložení DVD do mechaniky je tĜeba spustit instalaþní soubor Install.bat. Soubor by
mČl být spuštČn v režimu Administrator.
Tento dávkový soubor nakopíruje dĤležité souþástí systému do poþítaþe a spustí další
instalaþní soubory pro instalaci ovladaþĤ HW klíþe a pro Imisní model ATEM, který je
souþástí systému.
Po skonþení instalace je nutné nakopírovat adresáĜ PREIMOS z disku DVD na libovolný
disk poþítaþe, nejlépe na disk C:\.
Tím je instalace systému dokonþena.
Systém se spouští otevĜením souboru PREIMOS.MXD z adresáĜe PREIMIOS.
Ve vlastní aplikaci se ovládací panel otevírá pĜi každém spuštČní aplikace. PĜípadnČ je
možné jej otevĜít tlaþítkem PREIMOS na panelu ikon PREIMOS.

zUpozornČní:
Pro spuštČní systému PREIMOS je nutné, aby hardwarový
klíþ byl zasunut do poþítaþe. Pokud systém klíþ nenajde,
systém se nespustí.
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ZOBRAZENÍ

Statická þást systému sestává z geografických a databázových dat o zpracovávaném
území (ýR), o zdrojích zneþišĢování ovzduší a o výsledcích modelových výpoþtĤ souþasné
imisní zátČže.
Data jsou rozdČlena do základních zobrazení:
1. Území
2. Zdroje zneþišĢování ovzduší
3. Výsledky v referenþních bodech
4. Výsledky – pásma
5. PĤvod zneþištČní
6. Vliv zdrojĤ zneþišĢování

Poznámky:
 uživatel mĤže výchozí uspoĜádání vrstev libovolnČ
upravit podle aktuálních požadavkĤ
 systém umožĖuje obnovení výchozích obsahĤ všech
zobrazení

Zobrazení 1. Území

Jedná se o základní polohopisné údaje o modelovaném území (ýeská republika),
konkrétnČ to je rozmístČní referenþních bodĤ, zástavby a silniþní sítČ (data obsažena v
systému Preimos) nad podkladovou mapu ýR (pĜipojena službou WMS z veĜejných zdrojĤ),
a dále informace o výškopisu (digitální model terénu, stínování terénu – obojí je obsahem
systému Preimos).
Zobrazení 2. Zdroje

Obsahuje informace o rozptylových podmínkách v území (územní platnost rĤžic),
definici referenþních bodĤ výpoþetního systému a údaje o zdrojích zneþišĢování ovzduší na
území ýeské republiky. Zdroje jsou rozdČleny na individuálnČ sledované (bodové zdroje –
„bz“), liniové (sþítaná silniþní síĢ – „lz“) a plošné (zdroje REZZO 2+3 reprezentované
zástavbou, emise z chovĤ zvíĜat, emise z polních prací).
Dále jsou v systému pĜiložena data o zdrojích zneþišĢování ovzduší, které byly
hodnoceny v rámci projektu StĜednČdobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v
ýR.
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Jednotlivé vrstvy zdrojĤ zneþišĢování jsou obarveny pomocí výchozích legend, které
mĤže uživatel libovolnČ modifikovat.
Zobrazení 3. Výsledky v referenþních bodech

Obsahuje výsledky modelového hodnocení kvality ovzduší v referenþních bodech které
byly získány v rámci projektu StĜednČdobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší
v ýR. Vrstvy obsahují data o prĤmČrných roþních koncentracích SO2, NO2, PM10, PM2,5 a
benzenu v Pg.m-3 a benzo[a]pyrenu v
ng.m-3. Výchozí zobrazení obsahuje
ukázkové legendy pro zobrazení výsledkĤ imisních výpoþtĤ, kterou si však mĤže uživatel
libovolnČ upravovat. Výchozí legendy jsou uvedeny pro prĤmČrné roþní koncentrace NO2 a
PM10.
Jako podkladová data jsou v tomto zobrazení použity vrstvy se zdroji zneþišĢování, mapa
ýR a výškopis.
Zobrazení 4. Výsledky – pásma

Obsahuje ukázky výstupĤ modelových výpoþtĤ které byly provedeny v rámci projektu
StĜednČdobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ýR. Pásma imisní zátČže
jsou zobrazena pro prĤmČrné roþní koncentrace oxidu dusiþitého a prĤmČrné roþní
koncentrace PM10.
Zobrazení je doplnČno místopisnými daty pro lepší orientaci v území.
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PANEL PREIMOS A PRÁCE SE SYSTÉMEM

Systém PREIMOS umožĖuje uživateli kromČ vizualizace, analýzy a prezentace dat i
jejich aktivní zmČny a vytváĜení dat nových. PĜi tČchto operacích se využívají nástroje
ArcGIS, uživatel by tedy mČl být obeznámen se základy ovládání programu a základními
principy práce s geografickým informaþním systémem.

Panel obsahuje sedm hlavních ovládacích prvkĤ, které umožĖují pĜístup k dalším,
tématicky seskupeným pĜíkazĤm. Jedná se o:
 pĜípravu dat – vytváĜení vrstev GIS obsahujících data o zdrojích a referenþních bodech
 kontrolu dat – systém kontroluje databáze na pĜítomnost dat nutných k provedení výpoþtĤ
 kontrolu formátĤ – systém kontroluje vhodnost formátĤ povinných polí
 výpoþet emisí – umožĖuje uživateli provádČt automatizované výpoþty emisí z bodových,
liniových i plošných zdrojĤ
 výpoþty imisí – pĜipravuje sestavy zdrojĤ a referenþních bodĤ pro výpoþet imisní zátČže a
spouští imisní model
 výsledky – naþítá výsledky imisních výpoþtĤ do systému
 výchozí vrstvy – obnovuje výchozí obsah a vzhled jednotlivých zobrazení
Volbou kteréhokoliv z témat se v pravé þásti panelu vysune místní nabídka obsahující
další volby vztahující se k vybranému tématu.
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PĜíprava dat

PĜíkazy, které automaticky vyplĖují geografické atributy bodovým, liniovým a plošným
zdrojĤm a referenþním bodĤm. Systém aktualizuje, pĜípadnČ do databáze doplní, následující
pole:
 prostorové souĜadnice X a Y (bodové zdroje, referenþní body)
 prostorové souĜadnice stĜedu þtverce X a Y (plošné zdroje)
 prostorové souĜadnice zaþátku (X1, Y1) a konce (X2, Y2) úseku (liniové zdroje)
 údaj o nadmoĜské výšce (Z)
 údaj o rĤžici platné pro každý prvek
 délku a sklon (liniové zdroje)
 výšku nad terénem (referenþní body)
Tlaþítko „VytvoĜení sítČ referenþních bodĤ“
umožĖuje pokrýt definované území pravidelnou trojúhelníkovou, þtvercovou nebo
obdélníkovou sítí bodĤ. Uživatel volí prostorový rozsah sítČ (stejné jako viditelné
zobrazení, nebo stejné jako nČkterá z vrstev),
typ sítČ a vzájemnou vzdálenost bodĤ.
Pomocí nástroje „VytvoĜení þtvercové sítČ
plošných zdrojĤ“ lze v právČ zobrazeném
území vygenerovat plošnou vrstvu obsahující
pravidelnou þtvercovou síĢ o zvoleném
rozmČru. V další fázi modelovacího procesu
budou do této vrstvy nasþítány emise všech
plošných zdrojĤ nacházející se na území
vymezeném každou z bunČk této þtvercové sítČ
(viz PĜevod emisí do þtvercĤ plošných zdrojĤ).
Vedle úpravy již pĜítomných vrstev zdrojĤ nebo referenþních bodĤ mĤže uživatel vytvoĜit
vlastní vrstvy s libovolným rozložením zdrojĤ þi bodĤ. Tak je možné napĜ. vytvoĜit
nepravidelné rozložení referenþních bodĤ, lokalizovaných pĜesnČ v místech, které jsou z
hlediska imisní zátČže rozhodující (obytná zástavba, školy, citlivé ekosystémy apod.).
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Kontrola dat

PĜíkazy, které kontrolují zjevnČ nesprávné údaje v jednotlivých databázích. PĜi ruþní
editaci údajĤ mĤže uživatel nevČdomky vyplnit nesprávný údaj, který nemá reálný základ a
bude poskytovat chybné výsledky. Systém zkontroluje všechna povinná pole databáze a
vyhledá údaje, které jsou zjevnČ nesprávné. Systém uživateli podá zprávu o polích, v nichž
byly nalezeny chybné údaje a Ĝádky s tČmito údaji pĜidá k výbČru. Uživatel tak mĤže jednoduše najít a opravit chybné údaje. Systém kontroluje napĜ.:
 prostorové souĜadnice ležící výraznČ mimo interval souĜadnic ýeské republiky
 nadmoĜskou výšku výraznČ mimo interval nadmoĜských výšek, které lze oþekávat na
území ýeské republiky
 nesprávné þíslo rĤžice
 nepravdČpodobnou stavební výšku zdroje (bodové a plošné zdroje)
 provozní dobu zdroje vČtší než 1 rok a menší než 10 hodin za rok (bodové a plošné zdroje)
 nepravdČpodobnou délku zdroje (liniové zdroje)
 sklon úseku mimo povolený interval ±10 % (liniové zdroje)
 nepravdČpodobné intenzity dopravy (liniové zdroje)
 a další
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Kontrola formátĤ

PĜíkazy, které provedou kontrolu pĜítomnosti a formátĤ povinných polí databází
bodových, liniových a plošných zdrojĤ a referenþních bodĤ. Uživatel by mČl vždy pĜed
zahájením výpoþtu provést kontrolu databází, aby se ujistil, že v databázích, které budou
vstupovat do výpoþtu jsou pĜítomna všechna data. StejnČ tak je dĤležité, aby jednotlivá
databázová pole mČla správný formát, tj. napĜ. aby emise nebo poþty vozidel nebyly
zapsány jako textové znaky, ale výhradnČ jako þíselné hodnoty.
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Výpoþet emisí

Skupina obsahuje pĜíkazy, které spouštČjí externí výpoþetní aplikace emisí z individuálnČ
sledovaných bodových zdrojĤ, liniových zdrojĤ a z plošných zdrojĤ – z vytápČní, z chovĤ
zvíĜat a polních prací. SpuštČní aplikací vyžaduje pĜítomnost programu Microsoft Excel.

PĜed spuštČním emisního modulu je uživatel vyzván, aby zvolil pĜíslušnou vektorovou
vrstvu z aktuálního mapového zobrazení, do které budou po skonþení výpoþtu výsledky
pĜevedeny. Nabídka zobrazuje všechny neseskupené vrstvy požadovaného typu (bodové,
liniové nebo plošné) v aktivním datovém rámci. Po zvolení vrstvy systém nejprve
zkontroluje pĜítomnost povinného pole s jednoznaþným identifikátorem, který slouží
k propojení vektorových dat s výstupy z emisních modulĤ. NepĜítomnost tohoto pole znaþí,
že nebyla zvolena správná vrstva a emisní modul není
spuštČn. Pokud chce uživatel pracovat s vlastní
vektorovou vrstvou odvozenou z pĤvodních dat
obsažených v PREIMOS (napĜíklad výbČrem þásti
datasetu a jeho uložením do nového souboru typu
shapefile), je nezbytné, aby byl v atributové tabulce
tento propojovací atribut ponechán.
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Výpoþet emisí z bodových zdrojĤ:

Po stisknutí tlaþítka je spuštČna aplikace pro výpoþet emisí ze stacionárních zdrojĤ.
Databáze systému obsahuje vybrané bodové zdroje a jejich modelové emise pro rok 2010,
2020 a 2040 (list „Zakladni_emise“).
Aplikace umožĖuje modelovat budoucí emise v nČkolika scénáĜích na základČ vybraných
parametrĤ tvoĜených socio-ekonomickými údaji (HDP, poþet obyvatel) a dalšími
technickými údaji (poþet denostupĖĤ a podíl zateplení budov).
Výchozí parametry, které byly použity pro modelování budoucích emisí, jsou uvedeny na
listu „Nastaveni“, pĜiþemž pĜíslušný parametr emisního výpoþtu pro každý scénáĜ je možné
mČnit. Jedná se o :
 Parametr pĜírĤstku hrubého domácího produktu
 Parametr pĜírĤstku obyvatel
 Parametr stupnČ tuhosti zimy – zmČna poþtu denostupĖĤ (DS)
 Parametr podílu zateplení budov – pĜedpokládán je pouze vyšší podíl než v základním
roce
PĤvodní nastavení systému je však možné kdykoliv obnovit prostĜednictvím tlaþítka pro
nastavení výchozích parametrĤ.
Citlivost zmČny emisí na zmČnu modifikovatelných parametrĤ je navíc možné upravovat
koeficientem závislosti.

Po dokonþení emisního výpoþtu a jeho potvrzení v prostĜedí ArcGIS jsou vypoþtené
hodnoty systémem PREIMOS automaticky naþteny a pĜeneseny do pĜíslušné datové vrstvy.
Prvky, kterých se pĜenos dat týkal, jsou v mapČ po pĜevodu dat oznaþeny.
Poznámky:
 Všechny obsažené zdroje jsou v systému roztĜídČné
podle závislosti na nabízených scénáĜích. Modifi-

14

MODELOVÝ SYSTÉM
#

OVLÁDACÍ

ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU

PREIMOS – UŽIVATELSKÁ

PěÍRUýKA

PANEL PREIMOS A PRÁCE SE SYSTÉMEM

kované parametry pro modelování emisí v budoucích
letech jsou ve výpoþtu aplikovány pouze u tČch zdrojĤ,
na které má zvolený scénáĜ vliv.
Výpoþet emisí z liniových zdrojĤ

Aplikace slouží pro automatizovaný výpoþet emisí ze zadaných liniových zdrojĤ, tj. z
automobilové dopravy. Pro výpoþty emisní bilance systém využívá modifikovaný emisní
model MEFA, který byl upraven tak, aby mohl automaticky naþítat databáze liniových
zdrojĤ. Po stisknutí tlaþítka „výpoþet emisí z liniových zdrojĤ“ je uživatel vyzván k výbČru
vrstvy liniových zdrojĤ a pĜíslušného roku výpoþtu. Vrstva liniových zdrojĤ je následnČ
zpracována do vstupní databáze pro výpoþet emisí, je spuštČna externí aplikace vycházející
z programu MEFA a jsou vypoþteny emise. Tyto emise jsou následnČ naþteny zpČt do
aplikace PREIMOS a pĜiĜazeny liniovým zdrojĤm.
Po stisknutí tlaþítka „Výpoþet emisí z liniových zdrojĤ“ systém nabídne výbČr vrstvy, v
níž mají být emise spoþteny. NáslednČ je spuštČna aplikace emisního modelu, v níž se
zadává výpoþtový rok (nezbytný pro stanovení emisní skladby vozového parku). Po
skonþení výpoþtu je tĜeba potvrdit tlaþítko „OK“ ve zprávČ modelového systému.

zUpozornČní:
Výpoþet emisí trvá relativnČ dlouho. Pro ĜádovČ tisíce
úsekĤ nČkolik minut až desítek minut.
Poznámky:
 Systém kontroluje pĜítomnost povinných polí ve
zdrojové databázi liniových zdrojĤ
 PĜed výpoþtem emisí je vhodné provést kontrolu dat a
formátĤ v databázi

Výpoþet emisí z plošných zdrojĤ vytápČní

Stisknutím tlaþítka je spuštČna aplikace, která umožĖuje urþit emise z vytápČní obytné
zástavby.
Jako vstupní data slouží poþty bytĤ podle pĜevažujícího zpĤsobu vytápČní (list
„Obce_Byty“) v prostorovém rozlišení na základní územní jednotky. Byty jsou v modelu
rozdČlené zvlášĢ na byty v rodinných domech (B_RD) a byty v bytových a ostatních
domech (B_BD), a to v þlenČní na
B_DT – byty vytápČné dálkovČ
B_ZP – byty vytápČné zemním plynem
B_EL – byty vytápČné elektrickou energií
B_UH – byty vytápČné uhlím
B_DR – byty vytápČné dĜevem
B_KAP – byty vytápČné kapalnými palivy
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B_PB – byty vytápČné propan butanem
B_OST – byty ostatní + vytápČní neuvedeno
B_TC – byty vytápČné tepelnými þerpadly
Dále datová sada obsahuje informace o
 prĤmČrné podlahové ploše bytĤ v lokalitČ [m2]:
B_RD_plc – prĤmČrná podlahová plocha pro byty v rodinných domech
B_BD_plc – prĤmČrná podlahová plocha pro byty v bytových a ostatních domech
 mČrné potĜebČ tepla na vytápČní [kWh/m2/rok] – tu pĜedstavuje prĤmČrné množství
energie v kWh na vytápČní m2 podlahové plochy za rok
RD_qm – mČrná potĜeba tepla na vytápČní bytĤ v rodinných domech
BD_qm – mČrná potĜeba tepla na vytápČní bytĤ v bytových a ostatních domech
 klimatických podmínkách. SpotĜeba paliva na vytápČní závisí na prĤbČhu teplot bČhem
roþní topné sezóny a na její délce. Roþní topná sezóna je v modelu vymezena obdobím
od ledna do kvČtna a od záĜí do prosince, kdy prĤmČrná denní venkovní teplota klesne
pod 13 °C. Pro hodnocení charakteru topné sezóny se používají denostupnČ poþítané pro
referenþní teplotu 21 °C, které se vztahují k tĜicetiletému prĤmČru denostupĖĤ v dané
lokalitČ.
D21 – poþet denostupĖĤ pĜi referenþní teplotČ 21°C
D21N – prĤmČr denostupĖĤ za posledních 30 let
Údaje o poþtech bytĤ a podlahové ploše vycházejí z výsledkĤ SLDB 2011. Pro výhled k
rokĤm 2020 a 2040 je možná jejich modifikace podle údajĤ o novČ dokonþených bytech,
podkladech od distributorĤ paliv a energií, podle koncepþních materiálĤ pro danou lokalitu
apod. Taková zmČna dat je po uložení souboru trvalá.
Na listu „Nastaveni“ model umožĖuje nastavit parametry spalovacích zaĜízení pro roky
2010, 2020 a 2040, pĜiþemž pro výhledové horizonty jsou pĜednastaveny tĜi varianty vývoje
emisních faktorĤ:
 Varianta 1 – pĜedpokládá cca 30 % snížení celkového poþtu spalovacích zaĜízení na
pevná paliva, podstatné snížení poþtu provozovaných odhoĜívacích a prohoĜívacích kotlĤ
a také pĜedpokládá urþité navýšení poþtu automatických a zplyĖovacích kotlĤ
 Varianta 2 – pĜedpokládá témČĜ 50 % snížení celkového poþtu spalovacích zaĜízení na
pevná paliva, vyĜazení z provozu všech odhoĜívacích a prohoĜívacích kotlĤ a nárĤst poþtu
automatických a zplyĖovacích kotlĤ (tzn. v provozu pouze kotle 3. a vyšší emisní tĜídy).
 Varianta 3 – pĜedpokládá setrvalý celkový poþet provozovaných spalovacích zaĜízení na
pevná paliva, pĜi mírném snížení poþtu odhoĜívacích kotlĤ, podstatném snížení poþtu
prohoĜívacích kotlĤ a nárĤstem poþtu automatických a zplyĖovacích kotlĤ
Parametry spalovacích zaĜízení, které budou použity pro emisní výpoþet, jsou po zvolení
výpoþetního roku a pĜípadnČ varianty podbarveny žlutČ. Hodnoty tČchto parametrĤ závisí
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pĜedevším na zastoupení jednotlivých typĤ spalovacích zaĜízení a na druhu paliv, která jsou
v nich spalována. Jejich hodnoty pĜedstavují vážený prĤmČr pro konkrétní druh paliva.

Dále emisní model umožĖuje nastavit parametry rĤzných typĤ paliv (jakostní znaky) pro
roky 2010, 2020 a 2040. Výpoþet zahrnuje sedm druhĤ paliv:
HUTR – hnČdé uhlí tĜídČné
CUTR – þerné uhlí tĜídČné
KOKS – koks
DREVO – palivové dĜevo
KAP – kapalná paliva
PB – propan butan
ZP – zemní plyn
Jakostní znaky paliv se stanovují jako vážený prĤmČr na úrovni krajĤ. Mezi jakostní
znaky, které jsou nezbytné pro výpoþet emisí z lokálního vytápČní, patĜí pĜedevším
výhĜevnost paliva v pĤvodním stavu Qi (pro pevná a kapalná paliva MJ/kg, pro zemní plyn
MJ/m3) a obsah síry Sp v pĤvodním vzorku paliva (pro pevná a kapalná paliva v % hm., pro
propan butan v g/kg, pro zemní plyn v g/m3). Celkové množství emisí SO2 závisí u všech
druhĤ paliv na parametru Sp. Obsah popeloviny Ap v pĤvodním vzorku paliva v % hm. do
výpoþtu nevstupuje.
Jakostní znaky paliv, které budou použity pro výpoþet, jsou po zvolení výpoþetního roku
podbarveny bíle. Tyto parametry je možné pro jednotlivé horizonty a kraje modifikovat.
Jejich hodnoty je možné získat statistickým šetĜením u distributorĤ paliv.
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Poznámky:
 PĤvodní nastavení parametrĤ paliv je uloženo ve
skrytých Ĝádcích na listu níže a uživatel si jej mĤže
zobrazit pro pĜípad potĜeby návratu systému do
pĤvodního stavu.

Výstupem jsou celkové emise zneþišĢujících látek [t/rok]:
TZL – tuhé zneþišĢující látky
PM10 – þástice s aerodynamickým prĤmČrem do 10 ȝm
PM2,5 – þástice s aerodynamickým prĤmČrem do 2,5 ȝm
SO2 – oxid siĜiþitý
NOx – oxidy dusíku
NO2 – oxid dusiþitý
B(a)P – benzo[a]pyren
BZN – benzen
Po probČhnutí emisního výpoþtu se emise zneþišĢujících látek podle zadaných parametrĤ
vyplní na list „Vypocet“. Uživatel po té mĤže ukonþit aplikaci a v systému PREIMOS je
nutné potvrdit dokonþení výpoþetního procesu. Vypoþtené hodnoty se po té pĜenášejí do
pĜedem zvolené vrstvy GIS.

Výpoþet emisí z plošných zdrojĤ chovĤ zvíĜat

Stisknutím tlaþítka je spuštČna aplikace, která umožĖuje urþit emise z chovĤ zvíĜat. Na
listu „Chovy“ je v aplikaci pro každý kraj a modelovaný rok uvedena informace o poþtech
chovaných zvíĜat v þlenČní:
- Chov skotu (dojnice, ostatní skot, telata)
- Chov prasat (prasata na výkrm, selata, prasnice)
- Chov koní
- Chov drĤbeže (slepice, kohouti, brojleĜi, ostatní)
- Chov ovcí
18
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- Chov koz
Poþty zvíĜat mĤže uživatel modifikovat, uložené zmČny jsou trvalé.
V rámci parametrĤ modelu (na listu „Nastaveni“) je možné zohlednit aplikace snižujících
technologií nastavením podílu chovĤ prasat s þištČním vzduchu biopraþkou nebo podílem
chovĤ broilerĤ s þištČním vzduchu ionizací. Pro každou kategorii chovu zvíĜat je dále možné
nastavit emisní faktory podle typu ustájení (rošt, podestýlka nebo klece). Uživatel mĤže tyto
parametry libovolnČ mČnit i nechat automaticky obnovit do výchozího nastavení.

Výstupem jsou emise zneþišĢujících látek [t/rok]:
TZL – tuhé zneþišĢující látky
PM10 – þástice s aerodynamickým prĤmČrem do 10 ȝm
PM2,5 – þástice s aerodynamickým prĤmČrem do 2,5 ȝm
Po probČhnutí výpoþtu a potvrzení dokonþení operace v systému PREIMOS jsou hodnoty
pĜevedeny do pĜedem zvolené vrstvy.

Výpoþet emisí z plošných zdrojĤ polních prací

Tlaþítko spouští aplikaci pro výpoþet emisí ze zemČdČlských prací. Jako vstupní data
slouží plochy osevu jednotlivých plodin pro každý kraj (na listu „Plochy_osevu“) a nČkolik
volitelných parametrĤ – klimatické podmínky (suché nebo vlhké), podíl minimalizaþních
technologií a þetnost opakování rĤzných typĤ zemČdČlských þinností bČhem roku pro dané
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druhy plodin (pšenice, žito, jeþmen, oves, Ĝepka, jednoleté pícniny, víceleté pícniny, ostatní
obdČlávaná pĤda a travní porosty). Tyto parametry (podbarvené bíle) mĤže uživatel
libovolnČ mČnit.

Emisní faktory jsou v aplikaci pĜednastavené a jsou závislé na zvolených klimatických
podmínkách. Pro ýeskou republiku je doporuþeno používat emisní faktory pro vlhké
klimatické podmínky.

Výstupem jsou emise zneþišĢujících látek [t/rok]:
PM10 – þástice s aerodynamickým prĤmČrem do 10 ȝm
PM2,5 – þástice s aerodynamickým prĤmČrem do 2,5 ȝm
Po provedení emisního výpoþtu a potvrzení jeho dokonþení v systému PREIMOS jsou
data pĜevedeny do pĜíslušné vektorové vrstvy.
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Výpoþet imisí

Obsahuje soubor instrukcí pro tvorbu sestav bodových, liniových a plošných zdrojĤ a
referenþních bodĤ pro spuštČní výpoþtu imisní zátČže. Sestavy jsou automaticky ukládány
do adresáĜe ..\Imise\Data.

zUpozornČní:
Systém mĤže

souþasnČ zpracovat jednu sestavu pro
imisní výpoþet. VytvoĜením nové sestavy je stará
sestava pĜepsána.

PĜíprava sestavy zdrojĤ

Po stisknutí pĜíslušného tlaþítka systém vyzve uživatele k výbČru vrstvy, která obsahuje
data pĜíslušná ke zvolené skupinČ zdrojĤ a automaticky vytvoĜí a umístí na disk výpoþetní
sestavu.
PĜevod emisí do þtvercĤ plošných zdrojĤ

Matematické modelování vlivu plošné produkce emisí na kvalitu ovzduší je možné
provádČt pouze s využitím parametrizace rozložení zdrojĤ zneþištČní pomocí sítČ þtvercĤ.
Modelový systém PREIMOS umožĖuje automatický rozpoþet emisí z nepravidelných ploch
(zástavba obcí, plochy polí) do libovolné sestavy þtvercĤ.
Po stisknutí tlaþítka „PĜevod emisí do þtvercĤ plošných zdrojĤ“ zobrazí systém nabídku
se seznamem polygonových vrstev, které mohou obsahovat emise z plošných zdrojĤ (tzn.
napĜ. vrstva obcí s vyplnČnou databází emisí). Když uživatel zvolí vstupní vrstvu je dotázán
na výbČr vrstvy þtvercĤ, do které chce emise pĜevést. Následující dialog dovoluje vybrat
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jedno nebo více polí vstupní databáze, které mají být zpracovány. Systém pak do každého
þtverce cílové vrstvy pĜevede pomČrnou þást emise z výchozí vrstvy na základČ vzájemného
prostorového uspoĜádání.

Poznámky:
Systém mĤže zpracovat pouze þíselná pole. Pokud by
požadovaná data byla zadána ve formátu ĜetČzec
(znaky, nikoliv þíslo), nebude moci uživatel pĜíslušné
databázové pole vybrat
 Správný formát povinných sloupcĤ databáze je možné
zkontrolovat pĜíslušným pĜíkazem ve skupinČ
„Kontrola formátĤ“


Výpoþet imisní zátČže

Tlaþítkem „Výpoþet imisní zátČže“ je možné spustit výpoþet imisní zátČže. Aplikace
imisního modelu použije sestavu, která je aktuálnČ pĜítomná v systému. Systém najednou
zpracuje jednu sestavu zdrojĤ a referenþních bodĤ.
V oknČ imisního modelu se postupnČ vypisují þísla referenþních bodĤ (ID), které jsou
spoþteny. Uživatel tak mĤže v každém okamžiku kontrolovat prĤbČh výpoþtu.
Po uzavĜení okna imisního výpoþtu, je možné potvrdit tlaþítko OK v hlavní aplikaci
OtevĜeného modelového systému.

z

UpozornČní:
Pokud jsou v systému dynamicky vloženy výsledky
pĜedchozích výpoþtĤ, spuštČním nového výpoþtu se
pĜepíší
 Pro zachování dat je tĜeba pĤvodní výsledky uložit do
samostatných uživatelských vrstev
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#

OVLÁDACÍ

ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU

PREIMOS – UŽIVATELSKÁ

PěÍRUýKA

PANEL PREIMOS A PRÁCE SE SYSTÉMEM

Výsledky výpoþtu imisní zátČže

V této sekci mĤže uživatel pĜidat výsledky svých výpoþtĤ do projektu PREIMOS.
Tlaþítko „Vložení výsledkĤ do systému“ nabídne uživateli výbČr, které z výsledkĤ chce do
systému naþíst. Výsledky mohou být vloženy do kteréhokoliv rámce.
Vrstvy s výsledky jsou zobrazeny pomocí výchozí legendy, kterou mĤže uživatel
libovolnČ zmČnit.
Vrstvy s výsledky jsou vloženy dynamicky, tzn. pĜi zmČnČ vstupních databází dojde i ke
zmČnČ zobrazení. Pokud uživatel bude chtít data zachovat, musí je uložit do vlastních
vrstev.
Pokud chce uživatel uchovat výsledky výpoþtu a zabránit jejich pĜepsání novým imisním
výpoþtem. PĜi stisku tlaþítka je uživatel vyzván k uvedení názvu a umístČní souboru a
následnČ je vrstva zkopírována na zadané místo.
Systém mĤže pĜevést výsledky v pravidelné síti referenþních bodĤ do podoby rastru ve
formátu ESRI Grid, který umožĖuje vyhodnotit plošné rozložení imisní zátČže na celém
území. Systém vynáší výsledky z aktivního tématu. Po stisknutí tlaþítka uživatel zvolí pole
databáze, jež se mají vynést a velikost buĖky gridu. Systém automaticky nabídne optimální
velikost buĖky tak, aby výsledky mČly dobrou kvalitu pĜi zachování pĜimČĜeného objemu dat. Výsledným polím je dále pĜiĜazena základní legenda PREIMOS. Uživatel
mĤže legendu libovolnČ zmČnit podle aktuálních požadavkĤ a potĜeb.
Zobrazování legend i vynášení imisních polí je umožnČno pro kteroukoliv zneþišĢující
látku, a kteroukoliv imisní charakteristiku poskytovanou modelovým systémem.
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ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU

PREIMOS – UŽIVATELSKÁ

PěÍRUýKA

PANEL PREIMOS A PRÁCE SE SYSTÉMEM

Výchozí vrstvy

PĜi práci se systémem mĤže dojít k situaci, že uživatel kompletnČ odstraní
pĜeddefinovaná zobrazení nebo jen nČkteré vrstvy z jejich obsahu. Pro usnadnČní návratu
systému do výchozího stavu je pĜítomen nástroj k obnovČ systémového nastavení všech
zobrazení. Pokud zobrazení s pĜíslušným názvem v projektu neexistuje, systém jej
automaticky vytvoĜí, pĜidá do nČj všechny vrstvy ve správném poĜadí a s výchozími
legendami. Pokud je zobrazení pĜítomno, systém pĜidá pouze ta témata, která v zobrazení
chybČjí. Obnovu je možné spustit oddČlenČ pro každé zobrazení.

Ovládání uživatelského rozhraní

Pro ovládání uživatelského rozhraní jsou k dispozici tĜi tlaþítka:
– Zavírá pravou þást uživatelského rozhraní. Obnovuje pozici, kterou má panel pĜi
spuštČní
– Zmenšuje panel do pohotovostní podoby. Je vhodné k uvolnČní místa na obrazovce
– Obnovuje pĤvodní velikost panelu z pohotovostní podoby (pouze pĜi pohotovostní
podobČ)

Pohotovostní podoba panelu PREIMOS
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#

ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU

REFERENCE

DATOVÉ NÁPLNċ

PREIMOS – UŽIVATELSKÁ PěÍRUýKA
REFERENCE DATOVÉ NÁPLNċ PREIMOS

PREIMOS

V následujícím pĜehledu je uveden seznam datových polí jednotlivých vrstev a jejich popis.

Zobrazení 1. Území
Téma: Územní platnost rĤžic
NAZEV .................. název oblasti
RUZICE .................. þíslo rĤžice
Téma: Referenþní body
ID ........................... identifikátor
X ............................. souĜadnice X v JTSK (m)
Y.............................. souĜadnice Y v JTSK (m)
Z ............................. nadmoĜská výška (m n. m.)
VYSKA................... výška nad terénem (m)
RUZICE .................. þíslo rĤžice pro daný referenþní bod
Téma: Silniþní síĢ
ID ........................... identifikátor zdroje
KOD_TR_KOM .... kód tĜídy silnice (1 – dálnice, 2 – I. tĜída, 3 – II. tĜída, 4. – III. tĜída, 5 –ostatní komunikace)
SILNICE_NO ........ þíslo silnice
CIS_SU .................. þíslo sþítacího úseku dle ěSD
LN ........................... intenzita dopravy lehkých nákladních automobilĤ (voz./24 hod.)
NSN ........................ intenzita dopravy závČsových souprav (voz./24 hod.)
SN ........................... intenzita dopravy stĜedních nákladních automobilĤ (voz./24 hod.)
SNP ......................... intenzita dopravy stĜedních nákladních automobilĤ s pĜívČsy (voz./24 hod.)
TN ........................... intenzita dopravy tČžkých nákladních automobilĤ (voz./24 hod.)
TNV ........................ intenzita dopravy – tČžká nákladní vozidla
TNP......................... intenzita dopravy tČžkých nákladních automobilĤ s pĜívČsy (voz./24 hod.)
A.............................. intenzita dopravy autobusĤ (voz./24 hod.)
AK........................... intenzita dopravy autobusĤ kloubových (voz./24 hod.)
TR ........................... intenzita dopravy traktorĤ (voz./24 hod.)
TRP ......................... intenzita dopravy traktorĤ s pĜívČsy (voz./24 hod.)
TV ........................... intenzita dopravy tČžkých motorových vozidel (voz./24 hod.)
SV ........................... intenzita dopravy – souþet vozidel
OA........................... intenzita dopravy osobních automobilĤ (voz./24 hod.)
NL ........................... intenzita dopravy lehkých nákladních automobilĤ (voz./24 hod.)
NT ........................... intenzita dopravy tČžkých nákladních automobilĤ (voz./24 hod.)
BUS......................... intenzita dopravy autobusĤ (voz./24 hod.)
O.............................. intenzita dopravy osobních automobilĤ (voz./24 hod.)
M............................. intenzita dopravy motocyklĤ (voz./24 hod.)
OA........................... intenzita dopravy osobních automobilĤ (voz./24 hod.)
LDV ........................ intenzita dopravy lehkých nákladních automobilĤ (voz./24 hod.)
HDV........................ intenzita dopravy tČžkých nákladních automobilĤ (voz./24 hod.)
BUS......................... intenzita dopravy autobusĤ (voz./24 hod.)
IAD ......................... intenzita dopravy – souþet vozidel OA+NL+NT+BUS
X1 ........................... souĜadnice X poþátku úseku v JTSK (m)
Y1 ........................... souĜadnice Y poþátku úseku v JTSK (m)
Z1 ........................... nadmoĜská výška poþátku úseku (m n. m.)
X2 ........................... souĜadnice X konce úseku v JTSK (m)
Y2 ........................... souĜadnice Y konce úseku v JTSK (m)
Z2 ........................... nadmoĜská výška konce úseku (m n. m.)
SKUPINA .............. skupina zdroje pro imisní výpoþet
TRIDA .................... tĜída zdroje pro imisní výpoþet
DELKA ................... délka úseku (km)
SIRKA ................... šíĜka komunikace
SKLON ................... sklon úseku (%)
PROV_DOBA......... provozní doba zdroje (hod./rok)
RYCHLOST ........... výpoþtová rychlost dopravního proudu (km.h-1)
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PLYNULOST ......... výpoþtová plynulost dopravního proudu (stupnČ 1 až 10)
RUZICE ................. þíslo rĤžice
VOZPARK ............. kategorie vozového parku (0 - Praha, Brno, Ostrava, 1 - dálnice, 2 - rychlostní silnice a silnice I.
tĜídy a velká mČsta, 3 - silnice II. tĜídy a ostatní mČsta, 4 - venkovské úseky)
SO2 ......................... emise SO2 (t.rok-1)
NOX........................ emise NOx (t.rok-1)
PM25....................... emise PM2,5 (t.rok-1)
PM10....................... emise PM10 (t.rok-1)
BAP......................... emise benzo[a]pyrenu (kg.rok-1)
BZN ........................ emise benzenu (t.rok-1)
NO2 ........................ emise NO2 (t.rok-1)
Téma: Zástavba
OBEC_MC.............. název obce nebo mČstské þásti
ZUJ ......................... kód obce (þíselník základní územní jednotky)
SO2 ......................... emise SO2 (t.rok-1)
NOX........................ emise NOx (t.rok-1)
PM25....................... emise PM2,5 (t.rok-1)
PM10....................... emise PM10 (t.rok-1)
BAP......................... emise benzo[a]pyrenu (kg.rok-1)
BZN ........................ emise benzenu (t.rok-1)
NO2 ........................ emise NO2 (t.rok-1)
NBT_P ................... procento nebytových ploch vĤþi bytové zástavbČ

Zobrazení 2. Zdroje
Téma: Území platnosti rĤžic
RUZICE ................. þíslo rĤžice
NAZEV .................. název oblasti platnosti rĤžice
Téma: Referenþní body
ID ........................... identifikátor
X ............................. souĜadnice X v JTSK (m)
Y.............................. souĜadnice Y v JTSK (m)
Z ............................. nadmoĜská výška (m n. m.)
VYSKA................... výška nad terénem (m)
RUZICE .................. þíslo rĤžice pro daný referenþní bod
Téma: Bodové zdroje – vybrané pro emisní model / ostatní
ID ............................ identifikátor zdroje
NAZEV ................... název zdroje (dle REZZO)
IDPROV.................. identifikátor provozovatele (dle REZZO)
ZDROJ ................... þíslo zdroje (dle REZZO)
VYDUCH .............. þíslo komínu (výduchu)
BZID ...................... identifikátor pro emisní model (ĜetČzec: IDPROV-ZDROJ-VYDUCH)
OBEC...................... název obce
NUTS ..................... klasifikace územního celku podle CZ-NUTS (NUTS 4)
NAZEV ................... název provozovatele
F_NAZEV............... název provozovatele
F_CP ....................... adresa provozovatele – ulice
F_CO....................... adresa provozovatele – þíslo popisné
F_CO_1................... adresa provozovatele – þíslo orientaþní
OBEC...................... adresa provozovatele – obec
F_PSC ..................... adresa provozovatele - PSý
NUTS ...................... oznaþení kraje
TEPLOTA............... teplota spalin (°C)
RYCHLOST .......... výstupní rychlost spalin (m.s-1)
PLOCH_KOM ....... prĤĜez koruny komína (m2)
PROV_DOBA......... provozní doba zdroje (hod/rok)
VYDATNOST ........ tepelná vydatnost spalin
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TRIDA .................... tĜída zdroje pro imisní výpoþet
SKUPINA .............. skupina zdroje pro imisní výpoþet
RUZICE .................. þíslo rĤžice pro zdroj
ST_VYSKA ............ stavební výška komína (m)
X ............................. souĜadnice X v JTSK (m)
Y.............................. souĜadnice Y v JTSK (m)
Z ............................. nadmoĜská výška (m n. m.)
SO2 ......................... emise SO2 (t.rok-1)
NOX........................ emise NOx (t.rok-1)
PM10....................... emise PM10 (t.rok-1)
BAP......................... emise benzo[a]pyrenu (kg.rok-1)
BZN ........................ emise benzenu (t.rok-1)
PM25....................... emise PM2,5 (t.rok-1)
NO2 ........................ emise NO2 (t.rok-1)
TL ........................... emise tuhých zneþišĢujících látek (t.rok-1)
Téma: Zástavba
OBEC_MC.............. název obce nebo mČstské þásti
ZUJ ......................... kód obce (þíselník základní územní jednotky)
SO2 ......................... emise SO2 (t.rok-1)
NOX........................ emise NOx (t.rok-1)
PM25....................... emise PM2,5 (t.rok-1)
PM10....................... emise PM10 (t.rok-1)
BAP......................... emise benzo[a]pyrenu (kg.rok-1)
BZN ........................ emise benzenu (t.rok-1)
NO2 ........................ emise NO2 (t.rok-1)
NBT_P ................... procento nebytových ploch vĤþi bytové zástavbČ
Téma: Liniové zdroje intenzity, emise, silniþní síĢ
ID ........................... identifikátor zdroje
KOD_TR_KOM .... kód tĜídy silnice (1 – dálnice, 2 – I. tĜída, 3 – II. tĜída, 4. – III. tĜída, 5 –ostatní komunikace)
SILNICE_NO ........ þíslo silnice
CIS_SU .................. þíslo sþítacího úseku dle ěSD
LN ........................... intenzita dopravy lehkých nákladních automobilĤ (voz./24 hod.)
NSN ........................ intenzita dopravy závČsových souprav (voz./24 hod.)
SN ........................... intenzita dopravy stĜedních nákladních automobilĤ (voz./24 hod.)
SNP ......................... intenzita dopravy stĜedních nákladních automobilĤ s pĜívČsy (voz./24 hod.)
TN ........................... intenzita dopravy tČžkých nákladních automobilĤ (voz./24 hod.)
TNV ........................ intenzita dopravy – tČžká nákladní vozidla
TNP......................... intenzita dopravy tČžkých nákladních automobilĤ s pĜívČsy (voz./24 hod.)
A.............................. intenzita dopravy autobusĤ (voz./24 hod.)
AK........................... intenzita dopravy autobusĤ kloubových (voz./24 hod.)
TR ........................... intenzita dopravy traktorĤ (voz./24 hod.)
TRP ......................... intenzita dopravy traktorĤ s pĜívČsy (voz./24 hod.)
TV ........................... intenzita dopravy tČžkých motorových vozidel (voz./24 hod.)
SV ........................... intenzita dopravy – souþet vozidel
OA........................... intenzita dopravy osobních automobilĤ (voz./24 hod.)
NL ........................... intenzita dopravy lehkých nákladních automobilĤ (voz./24 hod.)
NT ........................... intenzita dopravy tČžkých nákladních automobilĤ (voz./24 hod.)
BUS......................... intenzita dopravy autobusĤ (voz./24 hod.)
O.............................. intenzita dopravy osobních automobilĤ (voz./24 hod.)
M............................. intenzita dopravy motocyklĤ (voz./24 hod.)
OA........................... intenzita dopravy osobních automobilĤ (voz./24 hod.)
LDV ........................ intenzita dopravy lehkých nákladních automobilĤ (voz./24 hod.)
HDV........................ intenzita dopravy tČžkých nákladních automobilĤ (voz./24 hod.)
BUS......................... intenzita dopravy autobusĤ (voz./24 hod.)
IAD ......................... intenzita dopravy – souþet vozidel OA+NL+NT+BUS
X1 ........................... souĜadnice X poþátku úseku v JTSK (m)
Y1 ........................... souĜadnice Y poþátku úseku v JTSK (m)
Z1 ........................... nadmoĜská výška poþátku úseku (m n. m.)
X2 ........................... souĜadnice X konce úseku v JTSK (m)
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Y2 ........................... souĜadnice Y konce úseku v JTSK (m)
Z2 ........................... nadmoĜská výška konce úseku (m n. m.)
SKUPINA .............. skupina zdroje pro imisní výpoþet
TRIDA .................... tĜída zdroje pro imisní výpoþet
DELKA ................... délka úseku (km)
SIRKA ................... šíĜka komunikace
SKLON ................... sklon úseku (%)
PROV_DOBA......... provozní doba zdroje (hod./rok)
RYCHLOST ........... výpoþtová rychlost dopravního proudu (km.h-1)
PLYNULOST ......... výpoþtová plynulost dopravního proudu (stupnČ 1 až 10)
RUZICE ................. þíslo rĤžice
VOZPARK ............. kategorie vozového parku (0 - Praha, Brno, Ostrava, 1 - dálnice, 2 - rychlostní silnice a silnice I.
tĜídy a velká mČsta, 3 - silnice II. tĜídy a ostatní mČsta, 4 - venkovské úseky)
SO2 ......................... emise SO2 (t.rok-1)
NOX........................ emise NOx (t.rok-1)
PM25....................... emise PM2,5 (t.rok-1)
PM10....................... emise PM10 (t.rok-1)
BAP......................... emise benzo[a]pyrenu (kg.rok-1)
BZN ........................ emise benzenu (t.rok-1)
NO2 ........................ emise NO2 (t.rok-1)
Téma: Obce emise NOx
OBEC_MC.............. název obce nebo mČstské þásti
ZUJ ......................... kód obce (þíselník základní územní jednotky)
SO2 ......................... emise SO2 (t.rok-1)
NOX........................ emise NOx (t.rok-1)
PM25....................... emise PM2,5 (t.rok-1)
PM10....................... emise PM10 (t.rok-1)
BAP......................... emise benzo[a]pyrenu (kg.rok-1)
BZN ........................ emise benzenu (t.rok-1)
NO2 ........................ emise NO2 (t.rok-1)
NBT_P ................... procento nebytových ploch vĤþi bytové zástavbČ
Téma: Plošné zdroje - emise z chovĤ zvíĜat (pz – emise z chovĤ zvíĜat)
ID ............................ identifikátor
KOD_NUTS3 ......... kód územního celku dle klasifikace CZ-NUTS v úrovni NUTS3
KOD_ORP .............. kód obce s rozšíĜenou pĤsobností dle þíselníku CISORP
NAZEV_ORP ......... název obce s rozšíĜenou pĤsobností
PODÍL..................... podíl rozlohy obce s rozšíĜenou pĤsobností na celkové rozloze kraje
PM10....................... emise PM10 (t.rok-1)
PM25....................... emise PM2,5 (t.rok-1)
TL............................ emise tuhých zneþišĢujících látek (t.rok-1)
Téma: Plošné zdroje - emise z polních prací (pz – emise z polních prací)
ID ............................ identifikátor
KOD_NUTS3 ......... kód územního celku dle klasifikace CZ-NUTS v úrovni NUTS3
KOD_ORP .............. kód obce s rozšíĜenou pĤsobností dle þíselníku CISORP
NAZEV_ORP ......... název obce s rozšíĜenou pĤsobností
PODÍL..................... podíl rozlohy obce s rozšíĜenou pĤsobností na celkové rozloze kraje
PM10....................... emise PM10 (t.rok-1)
PM25....................... emise PM2,5 (t.rok-1)
Téma: Zástavba
OBEC_MC.............. název obce nebo mČstské þásti
ZUJ ......................... kód obce (þíselník základní územní jednotky)
SO2 ......................... emise SO2 (t.rok-1)
NOX........................ emise NOx (t.rok-1)
PM25....................... emise PM2,5 (t.rok-1)
PM10....................... emise PM10 (t.rok-1)
BAP......................... emise benzo[a]pyrenu (kg.rok-1)
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BZN ........................ emise benzenu (t.rok-1)
NO2 ........................ emise NO2 (t.rok-1)

Zobrazení 3. Výsledky v referenþních bodech
Téma: RB – Bodové zdroje
ID ............................ identifikátor zdroje
NAZEV ................... název zdroje (dle REZZO)
IDPROV.................. identifikátor provozovatele (dle REZZO)
ZDROJ ................... þíslo zdroje (dle REZZO)
VYDUCH .............. þíslo komínu (výduchu)
BZID ...................... identifikátor pro emisní model (ĜetČzec: IDPROV-ZDROJ-VYDUCH)
OBEC...................... název obce
NUTS ..................... klasifikace územního celku podle CZ-NUTS (NUTS 4)
NAZEV ................... název provozovatele
F_NAZEV............... název provozovatele
F_CP ....................... adresa provozovatele – ulice
F_CO....................... adresa provozovatele – þíslo popisné
F_CO_1................... adresa provozovatele – þíslo orientaþní
OBEC...................... adresa provozovatele – obec
F_PSC ..................... adresa provozovatele - PSý
NUTS ...................... oznaþení kraje
TEPLOTA............... teplota spalin (°C)
RYCHLOST .......... výstupní rychlost spalin (m.s-1)
PLOCH_KOM ....... prĤĜez koruny komína (m2)
PROV_DOBA......... provozní doba zdroje (hod/rok)
VYDATNOST ........ tepelná vydatnost spalin
TRIDA .................... tĜída zdroje pro imisní výpoþet
SKUPINA .............. skupina zdroje pro imisní výpoþet
RUZICE .................. þíslo rĤžice pro zdroj
ST_VYSKA ............ stavební výška komína (m)
X ............................. souĜadnice X v JTSK (m)
Y.............................. souĜadnice Y v JTSK (m)
Z ............................. nadmoĜská výška (m n. m.)
SO2 ......................... emise SO2 (t.rok-1)
NOX........................ emise NOx (t.rok-1)
PM10....................... emise PM10 (t.rok-1)
BAP......................... emise benzo[a]pyrenu (kg.rok-1)
BZN ........................ emise benzenu (t.rok-1)
PM25....................... emise PM2,5 (t.rok-1)
NO2 ........................ emise NO2 (t.rok-1)
TL ........................... emise tuhých zneþišĢujících látek (t.rok-1)
Téma: Silniþní síĢ
ID ........................... identifikátor zdroje
KOD_TR_KOM .... kód tĜídy silnice (1 – dálnice, 2 – I. tĜída, 3 – II. tĜída, 4. – III. tĜída, 5 –ostatní komunikace)
SILNICE_NO ........ þíslo silnice
CIS_SU .................. þíslo sþítacího úseku dle ěSD
LN ........................... intenzita dopravy lehkých nákladních automobilĤ (voz./24 hod.)
NSN ........................ intenzita dopravy závČsových souprav (voz./24 hod.)
SN ........................... intenzita dopravy stĜedních nákladních automobilĤ (voz./24 hod.)
SNP ......................... intenzita dopravy stĜedních nákladních automobilĤ s pĜívČsy (voz./24 hod.)
TN ........................... intenzita dopravy tČžkých nákladních automobilĤ (voz./24 hod.)
TNV ........................ intenzita dopravy – tČžká nákladní vozidla
TNP......................... intenzita dopravy tČžkých nákladních automobilĤ s pĜívČsy (voz./24 hod.)
A.............................. intenzita dopravy autobusĤ (voz./24 hod.)
AK........................... intenzita dopravy autobusĤ kloubových (voz./24 hod.)
TR ........................... intenzita dopravy traktorĤ (voz./24 hod.)
TRP ......................... intenzita dopravy traktorĤ s pĜívČsy (voz./24 hod.)
TV ........................... intenzita dopravy tČžkých motorových vozidel (voz./24 hod.)
SV ........................... intenzita dopravy – souþet vozidel
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OA........................... intenzita dopravy osobních automobilĤ (voz./24 hod.)
NL ........................... intenzita dopravy lehkých nákladních automobilĤ (voz./24 hod.)
NT ........................... intenzita dopravy tČžkých nákladních automobilĤ (voz./24 hod.)
BUS......................... intenzita dopravy autobusĤ (voz./24 hod.)
O.............................. intenzita dopravy osobních automobilĤ (voz./24 hod.)
M............................. intenzita dopravy motocyklĤ (voz./24 hod.)
OA........................... intenzita dopravy osobních automobilĤ (voz./24 hod.)
LDV ........................ intenzita dopravy lehkých nákladních automobilĤ (voz./24 hod.)
HDV........................ intenzita dopravy tČžkých nákladních automobilĤ (voz./24 hod.)
BUS......................... intenzita dopravy autobusĤ (voz./24 hod.)
IAD ......................... intenzita dopravy – souþet vozidel OA+NL+NT+BUS
X1 ........................... souĜadnice X poþátku úseku v JTSK (m)
Y1 ........................... souĜadnice Y poþátku úseku v JTSK (m)
Z1 ........................... nadmoĜská výška poþátku úseku (m n. m.)
X2 ........................... souĜadnice X konce úseku v JTSK (m)
Y2 ........................... souĜadnice Y konce úseku v JTSK (m)
Z2 ........................... nadmoĜská výška konce úseku (m n. m.)
SKUPINA .............. skupina zdroje pro imisní výpoþet
TRIDA .................... tĜída zdroje pro imisní výpoþet
DELKA ................... délka úseku (km)
SIRKA ................... šíĜka komunikace
SKLON ................... sklon úseku (%)
PROV_DOBA......... provozní doba zdroje (hod./rok)
RYCHLOST ........... výpoþtová rychlost dopravního proudu (km.h-1)
PLYNULOST ......... výpoþtová plynulost dopravního proudu (stupnČ 1 až 10)
RUZICE ................. þíslo rĤžice
VOZPARK ............. kategorie vozového parku (0 - Praha, Brno, Ostrava, 1 - dálnice, 2 - rychlostní silnice a silnice I.
tĜídy a velká mČsta, 3 - silnice II. tĜídy a ostatní mČsta, 4 - venkovské úseky)
SO2 ......................... emise SO2 (t.rok-1)
NOX........................ emise NOx (t.rok-1)
PM25....................... emise PM2,5 (t.rok-1)
PM10....................... emise PM10 (t.rok-1)
BAP......................... emise benzo[a]pyrenu (kg.rok-1)
BZN ........................ emise benzenu (t.rok-1)
NO2 ........................ emise NO2 (t.rok-1)
Téma: PrĤm. roþní konc. PM10
R_SO2..................... prĤmČrné roþní koncentrace SO2 (μg.m-3)
R_PM25 .................. prĤmČrné roþní koncentrace PM2,5 (μg.m-3)
R_PM10 .................. prĤmČrné roþní koncentrace PM10 (μg.m-3)
R_BAP .................... prĤmČrné roþní koncentrace benzo[a]pyrenu (ng.m-3)
R_BZN.................... prĤmČrné roþní koncentrace benzenu (μg.m-3 )
R_NO2 ................... prĤmČrné roþní koncentrace NO2 (μg.m-3)
Téma: PrĤm. roþní konc. NO2
R_SO2..................... prĤmČrné roþní koncentrace SO2 (μg.m-3)
R_PM25 .................. prĤmČrné roþní koncentrace PM2,5 (μg.m-3)
R_PM10 .................. prĤmČrné roþní koncentrace PM10 (μg.m-3)
R_BAP .................... prĤmČrné roþní koncentrace benzo[a]pyrenu (ng.m-3)
R_BZN.................... prĤmČrné roþní koncentrace benzenu (μg.m-3 )
R_NO2 ................... prĤmČrné roþní koncentrace NO2 (μg.m-3)
Téma: PrĤmČrné roþní koncentrace
R_SO2..................... prĤmČrné roþní koncentrace SO2 (μg.m-3)
R_PM25 .................. prĤmČrné roþní koncentrace PM2,5 (μg.m-3)
R_PM10 .................. prĤmČrné roþní koncentrace PM10 (μg.m-3)
R_BAP .................... prĤmČrné roþní koncentrace benzo[a]pyrenu (ng.m-3)
R_BZN.................... prĤmČrné roþní koncentrace benzenu (μg.m-3 )
R_NO2 ................... prĤmČrné roþní koncentrace NO2 (μg.m-3)
Téma: Zástavba
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OBEC_MC.............. název obce nebo mČstské þásti
ZUJ ......................... kód obce (þíselník základní územní jednotky)
SO2 ......................... emise SO2 (t.rok-1)
NOX........................ emise NOx (t.rok-1)
PM25....................... emise PM2,5 (t.rok-1)
PM10....................... emise PM10 (t.rok-1)
BAP......................... emise benzo[a]pyrenu (kg.rok-1)
BZN ........................ emise benzenu (t.rok-1)
NO2 ........................ emise NO2 (t.rok-1)
NBT_P ................... procento nebytových ploch vĤþi bytové zástavbČ

Zobrazení 4. Výsledky – pásma
Téma: Bodové zdroje – vybrané pro emisní model / ostatní
ID ............................ identifikátor zdroje
NAZEV ................... název zdroje (dle REZZO)
IDPROV.................. identifikátor provozovatele (dle REZZO)
ZDROJ ................... þíslo zdroje (dle REZZO)
VYDUCH .............. þíslo komínu (výduchu)
BZID ...................... identifikátor pro emisní model (ĜetČzec: IDPROV-ZDROJ-VYDUCH)
OBEC...................... název obce
NUTS ..................... klasifikace územního celku podle CZ-NUTS (NUTS 4)
NAZEV ................... název provozovatele
F_NAZEV............... název provozovatele
F_CP ....................... adresa provozovatele – ulice
F_CO....................... adresa provozovatele – þíslo popisné
F_CO_1................... adresa provozovatele – þíslo orientaþní
OBEC...................... adresa provozovatele – obec
F_PSC ..................... adresa provozovatele - PSý
NUTS ...................... oznaþení kraje
TEPLOTA............... teplota spalin (°C)
RYCHLOST .......... výstupní rychlost spalin (m.s-1)
PLOCH_KOM ....... prĤĜez koruny komína (m2)
PROV_DOBA......... provozní doba zdroje (hod/rok)
VYDATNOST ........ tepelná vydatnost spalin
TRIDA .................... tĜída zdroje pro imisní výpoþet
SKUPINA .............. skupina zdroje pro imisní výpoþet
RUZICE .................. þíslo rĤžice pro zdroj
ST_VYSKA ............ stavební výška komína (m)
X ............................. souĜadnice X v JTSK (m)
Y.............................. souĜadnice Y v JTSK (m)
Z ............................. nadmoĜská výška (m n. m.)
SO2 ......................... emise SO2 (t.rok-1)
NOX........................ emise NOx (t.rok-1)
PM10....................... emise PM10 (t.rok-1)
BAP......................... emise benzo[a]pyrenu (kg.rok-1)
BZN ........................ emise benzenu (t.rok-1)
PM25....................... emise PM2,5 (t.rok-1)
NO2 ........................ emise NO2 (t.rok-1)
TL ........................... emise tuhých zneþišĢujících látek (t.rok-1)
Téma: Silniþní síĢ
ID ........................... identifikátor zdroje
KOD_TR_KOM .... kód tĜídy silnice (1 – dálnice, 2 – I. tĜída, 3 – II. tĜída, 4. – III. tĜída, 5 –ostatní komunikace)
SILNICE_NO ........ þíslo silnice
CIS_SU .................. þíslo sþítacího úseku dle ěSD
LN ........................... intenzita dopravy lehkých nákladních automobilĤ (voz./24 hod.)
NSN ........................ intenzita dopravy závČsových souprav (voz./24 hod.)
SN ........................... intenzita dopravy stĜedních nákladních automobilĤ (voz./24 hod.)
SNP ......................... intenzita dopravy stĜedních nákladních automobilĤ s pĜívČsy (voz./24 hod.)
TN ........................... intenzita dopravy tČžkých nákladních automobilĤ (voz./24 hod.)
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TNV ........................ intenzita dopravy – tČžká nákladní vozidla
TNP......................... intenzita dopravy tČžkých nákladních automobilĤ s pĜívČsy (voz./24 hod.)
A.............................. intenzita dopravy autobusĤ (voz./24 hod.)
AK........................... intenzita dopravy autobusĤ kloubových (voz./24 hod.)
TR ........................... intenzita dopravy traktorĤ (voz./24 hod.)
TRP ......................... intenzita dopravy traktorĤ s pĜívČsy (voz./24 hod.)
TV ........................... intenzita dopravy tČžkých motorových vozidel (voz./24 hod.)
SV ........................... intenzita dopravy – souþet vozidel
OA........................... intenzita dopravy osobních automobilĤ (voz./24 hod.)
NL ........................... intenzita dopravy lehkých nákladních automobilĤ (voz./24 hod.)
NT ........................... intenzita dopravy tČžkých nákladních automobilĤ (voz./24 hod.)
BUS......................... intenzita dopravy autobusĤ (voz./24 hod.)
O.............................. intenzita dopravy osobních automobilĤ (voz./24 hod.)
M............................. intenzita dopravy motocyklĤ (voz./24 hod.)
OA........................... intenzita dopravy osobních automobilĤ (voz./24 hod.)
LDV ........................ intenzita dopravy lehkých nákladních automobilĤ (voz./24 hod.)
HDV........................ intenzita dopravy tČžkých nákladních automobilĤ (voz./24 hod.)
BUS......................... intenzita dopravy autobusĤ (voz./24 hod.)
IAD ......................... intenzita dopravy – souþet vozidel OA+NL+NT+BUS
X1 ........................... souĜadnice X poþátku úseku v JTSK (m)
Y1 ........................... souĜadnice Y poþátku úseku v JTSK (m)
Z1 ........................... nadmoĜská výška poþátku úseku (m n. m.)
X2 ........................... souĜadnice X konce úseku v JTSK (m)
Y2 ........................... souĜadnice Y konce úseku v JTSK (m)
Z2 ........................... nadmoĜská výška konce úseku (m n. m.)
SKUPINA .............. skupina zdroje pro imisní výpoþet
TRIDA .................... tĜída zdroje pro imisní výpoþet
DELKA ................... délka úseku (km)
SIRKA ................... šíĜka komunikace
SKLON ................... sklon úseku (%)
PROV_DOBA......... provozní doba zdroje (hod./rok)
RYCHLOST ........... výpoþtová rychlost dopravního proudu (km.h-1)
PLYNULOST ......... výpoþtová plynulost dopravního proudu (stupnČ 1 až 10)
RUZICE ................. þíslo rĤžice
VOZPARK ............. kategorie vozového parku (0 - Praha, Brno, Ostrava, 1 - dálnice, 2 - rychlostní silnice a silnice I.
tĜídy a velká mČsta, 3 - silnice II. tĜídy a ostatní mČsta, 4 - venkovské úseky)
SO2 ......................... emise SO2 (t.rok-1)
NOX........................ emise NOx (t.rok-1)
PM25....................... emise PM2,5 (t.rok-1)
PM10....................... emise PM10 (t.rok-1)
BAP......................... emise benzo[a]pyrenu (kg.rok-1)
BZN ........................ emise benzenu (t.rok-1)
NO2 ........................ emise NO2 (t.rok-1)
Téma: Zástavba
OBEC_MC.............. název obce nebo mČstské þásti
ZUJ ......................... kód obce (þíselník základní územní jednotky)
SO2 ......................... emise SO2 (t.rok-1)
NOX........................ emise NOx (t.rok-1)
PM25....................... emise PM2,5 (t.rok-1)
PM10....................... emise PM10 (t.rok-1)
BAP......................... emise benzo[a]pyrenu (kg.rok-1)
BZN ........................ emise benzenu (t.rok-1)
NO2 ........................ emise NO2 (t.rok-1)
NBT_P ................... procento nebytových ploch vĤþi bytové zástavbČ
Téma: Pásma prĤm. roþ. konc. NO2
ID ............................ identifikátor
GRIDCODE............ kód barvy pásma
LOWER .................. dolní hranice pásma (Pg.m-3)
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UPPER .................... horní hranice pásma (Pg.m-3)
PASMO................... rozsah koncentrací pásma (Pg.m-3)
Téma: Pásma prĤm. roþ. konc. PM10
ID ............................ identifikátor
GRIDCODE............ kód barvy pásma
LOWER .................. dolní hranice pásma (Pg.m-3)
UPPER .................... horní hranice pásma (Pg.m-3)
PASMO................... rozsah koncentrací pásma (Pg.m-3)
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