
Model šíření vleček z chladicích věží, vyhodnocení vlivu chladicích věží 

na okolní mikroklima 

 

Základní informace 

V 90.letech minulého století v souvislosti s dostavbou jaderné elektrárny Temelín začal být zájem o 
objektivní vyhodnocení vlivu vleček, tj. viditelného i neviditelného vzdušného proudu, který vychází 
z chladicích věží (CHV), na okolní prostředí. Na rozdíl od vleček vycházejících z komínů, vlečky z CHV 
obsahují velké množství vody, což ovlivňuje jejich chování a modelování tohoto typu vleček musí tuto 
skutečnost brát do úvahy. Vzhledem k tomu, že s modelováním oblaku měl Ústav fyziky atmosféry AV 
ČR zkušenosti, začali jsme se modelováním vleček z CHV a jejich vlivem na okolní prostředí zabývat.   

Při vývoji modelu a nástrojů na vyhodnocení vlivu CHV na okolní mikroklima jsme vycházeli z následující 
koncepce, kterou lze popsat následujícími body: 

 Vytvoří se jednoduchý matematický model, který bude možné v rozumném čase počítat pro 
velké množství meteorologických dat i tím zjistit, aby modelové výsledky zohledňovaly téměř 
všechny konfigurace parametrů atmosféry v daném místě. Cílem bylo, aby model mohl být 
integrován na datech z několika let. 

 Vstupní data, která model potřebuje a která popisují jak stav atmosféry, tak technické 
parametry CHV byly, co nejjednodušší, aby je bylo možné získat pro libovolné místo. 

 Vybraná metodika by kromě výsledků ve formě konkrétních hodnot měla poskytnout i 
kvantitativní hodnocení jejich spolehlivosti. 

Výsledkem vývoje byl vznik matematického modelu CT-PLUME a jeho programová realizace. Existují 
různé varianty modelu CT-PLUME, které se liší specifickými účely, pro které byly vytvořeny. Vlastní 
model a jeho softwarová realizace se sestává s dvou základních částí. První část tvoří základní model, 
který počítá vliv CHV na změny teploty, vlhkosti a změnu zastínění slunečním světlem. Na tyto výsledky 
navazují další modely, které řeší další dílčí vlivy CHV na konkrétní meteorologické jevy. 

Na základě požadavků žadatelů o provedení studií vlivu vleček z CHV na okolí jsme v současnosti 
schopni řešit následující úkoly: 

 Výpočet vlivu CHV na teplotu a vlhkost v okolí. Výsledkem mohou být libovolné statistické 
charakteristiky vlivu a to pro různé denní a roční období, které lze počítat i pro různé oblasti. 

 Výpočet vlivu CHV na zastínění Slunce. Výsledkem mohou být libovolné statistické 
charakteristiky vlivu a to pro různé denní a roční období, které lze počítat i pro různé oblasti. 
Výpočet zohledňuje přirozené zastínění oblačností. 

 Vliv vleček na vypadávání srážek. Model počítá i s možností vypadávání srážek v důsledku 
vleček přinášejících významnou vlhkost do atmosféry. Zkušenosti však ukazují, že v našich 
podmínkách výkon CHV je malý na to, aby bezprostředně způsobil vypadávání srážek na 
zemský povrch. 

 Rozptyl vodních kapek do okolí. Vlečky CHV obsahují malé kapky, které jsou vlečkou vyneseny 
do vzduch a dále přenášeny větrem. Přitom dochází k depozici – vypadávání kapek na zem. 

 Pravděpodobnost vzniku mlhy jako důsledek emitování teplého vlhkého vzduchu (vlečky) do 
atmosféry. 

 Pravděpodobnost vzniku námrazy v důsledku emitování teplého vlhkého vzduchu (vlečky) do 
atmosféry. Vznik námrazy v okolí CHV je poměrně častým jevem v zimním období často za 
bezoblačné noční oblohy. Dochází k tomu tak, že vlečka sestávající se z teplého vlhkého 
vzduchu se postupně ochlazuje a klesá k zemi. Pokud relativně teplý vlhký vzduch se dotkne 
zmrzlého povrchu, pak na tomto povrchu vzniká z vlečky led. To je často vidět například na 
stromech v blízkosti CHV, kdy větve jsou v důsledku vlečky pokryty ledem. Tento jev je 



nebezpečný v tom, že vlivem vlečky dochází ke vzniku námrazy na chodnících a komunikacích, 
což může vést k nehodám. 

 Na základě různých konfigurací CHV a jejich parametrů lze porovnávat vliv těchto konfigurací 
na různé charakteristiky a vybírat nejvhodnější parametry. 

 

Příklady výstupů Model šíření vleček z chladicích věží CT-PLUME 

  

 

Maximální změna průměrné denní teploty (průměr za 24 h) způsobená vlečkami CHV. 

 



 

Porovnání staré a nové konfigurace CHV. Hnědá plocha ukazuje oblast, kde nová konfigurace zvýší 
zastínění zemského povrchu o alespoň o 1h ročně. 

 

Obrázek ukazuje oblasti, kde může vlivem vleček dojít k zastínění zemského povrchu. 



 

Oblast, kde se může vyskytnout námraza daný počet hodin za rok. 

 

Podrobnější informace o modelech 

Model šíření vleček z CHV 

Šíření vlečky, která vystupuje z CHV probíhá ve dvou režimech. V aktivní fázi šíření je vertikální složka 
rychlosti šíření vlečky kladná – vlečka stoupá. Změny teploty, vlhkosti a koncentrace vodních kapek, 
k nimž dochází při dalším výstupu vlečky, jsou výsledkem ochlazování adiabatickou expanzí a 
promíchávání vzduchu ve vlečce se vzduchem v jejím okolí. Vertikální složka rychlosti vlečky je 
ovlivněna vertikálním profilem veličin v okolní atmosféře. Při stabilním zvrstvení vertikální rychlost 
rychle klesá, při nestabilním teplotním zvrstvení okolí může vertikální rychlost přechodně i růst a pokles 
na nulovou hodnotu je výsledkem promíchávání vlečky s okolím. Pasivní fáze šíření vlečky nastává 
v hladině, v níž vertikální rychlost klesla na nulu a vlečka již nestoupá a je unášena okolním prouděním. 
V obou režimech šíření můžeme zaznamenat viditelnou vlečku tvořenou unášenými vodními kapkami 
a často se termínem vlečka označuje jenom její viditelná část. I v případě, že vlečka již neobsahuje vodní 
kapky, lze její přítomnost zaznamenat např. při leteckém měření jako změnu teploty a vlhkosti. U 
soustavy CHV je nutné modelovat i možnost splývání vleček z jednotlivých věží, které se projevuje 
především poklesem vlivu promíchávání vlečky s okolím.  

 Modul pro výpočet charakteristik aktivní fáze vlečky stanoví parametry vlečky v oblasti, v níž je 
vertikální složka rychlosti vlečky kladná. Výpočet charakteristik vlečky vychází z jednorozměrného 
stacionárního modelu proudu oblačného vzduchu. Základem modelu je numerické řešení soustavy 
diferenciálních rovnic, která sestává z bilančních rovnic pro hybnost, teplo, a složky vody. Formulace 
zahrnuje i parametrizaci kapalné fáze vody pomocí rozdělení na oblačnou a srážkovou složku. 
Modelové rovnice se integrují podél osy vlečky až do výšky, v níž je dosaženo nulové vertikální rychlosti. 



Cílem řešení modelových rovnic je stanovení maximální výšky výstupu vlečky, určení souřadnic 
koncového bodu osy vlečky a hodnoty poloměru vlečky. Z těchto hodnot vychází výpočet fiktivního 
bodového zdroje pro další difuzní šíření vlečky. Výpočet zahrnuje možnost splývání dvou i více vleček, 
která se testuje v průběhu výpočtu vlečky pro každou věž. 

 Modul pasivního šíření vlečky bere v úvahu pouze pasivní šíření vodní páry a tepla v oblasti, v níž je 
vlečka pouze unášena větrem (nulová vertikální složka rychlosti). Pro stanovení změny přízemních 
hodnot vlhkosti a teploty vlivem vlečky předpokládáme v oblasti pasivního šíření vlečky Gaussův 
charakter turbulentní difuze ve vertikálním i v horizontálním směru kolmo na počítanou trajektorii, a 
to s různými hodnotami směrodatné odchylky v obou směrech.  

 Modul pro výpočet rozměrů viditelné vlečky využívá převod předpokladu „top-hat“ na Gaussův 
profil. Příčný profil vlečky „top-hat", který se běžně užívá při odvození modelu aktivní fáze vlečky, není 
vhodný pro pasivní fázi vývoje, kdy se vlečka pasivně šíří a rozpíná v atmosféře. Pozorování ukazují, že 
v této fázi se vlastnosti profilů fyzikálních veličin vlečky blíží Gaussovu rozdělení. Použití Gaussova 
rozdělení na hodnoty teploty a směšovacího poměru ve vlečce umožní modelovat viditelnou vlečku i v 
místech, kde profil „top-hat" již viditelnou vlečku neidentifikuje. V souladu s tímto postupem 
považujeme za viditelnou tu část modelové vlečky, v níž relativní vlhkost dosahuje nasycení při teplotě 
vlečky. Modul viditelné vlečky se aplikuje v okamžiku, kdy vertikální výstup vlečky končí a skládá se z 
rovnic aktivní fáze vlečky s několika modifikacemi. 

 Modul pro výpočet vlivu vlečky na vybrané meteorologické charakteristiky v přízemní hladině 
využívá především difuzní model pro výpočet změny přízemní teploty a přízemní absolutní vlhkosti a 
model viditelné vlečky pro odhad stínění. 

 Změna přízemní vlhkosti vyvolaná přítomností vlečky se stanoví pomocí difuzního modelu. 
Sledovanou veličinou je suma vody emitovaná chladicími věžemi za jednotku času (součet plynné i 
kapalné složky). Zdroj je umístěn do výšky maximálního výstupu vlečky a pomocí metody fiktivního 
bodového zdroje je převeden na řešení standardní difuzní rovnice. Výstupem jsou hodnoty přírůstku 
absolutní vlhkosti v uzlových bodech přízemní hladiny vzhledem k referenčnímu stavu neovlivněnému 
vlečkou. Změna přízemní teploty se stanoví obdobně, sledovanou veličinou je tok tepla z ústí chladící 
věže. 

 Pro výpočet stínění se používá zjednodušený geometrický algoritmus. V každém kroku integrace 
v aktivní i pasivní fázi vlečky se tvar viditelné vlečky, která se vyvinula v daném časovém kroku, pokrývá 
lichoběžníkem umístěným v rovině kolmé na paprsky Slunce. Lichoběžník je považován za nepropustný 
a vypočte se jeho stín na zájmové oblasti.  

Při výpočtu stínění se uvažují pouze dny a termíny, kdy je Slunce je nad obzorem (alespoň 10°) a 
zpravidla i podmínka, že celkové pokrytí oblačností je menší než daná limitní hodnota. Ta závisí na 
použitých meteorologických datech. Zpravidla se aplikuje hodnota 7 osmin pokrytí oblohy při použití 
synoptických dat, resp. 8 desetin pokrytí oblohy při použití dat klimatických. Výstupem programu je 
soubor, který pro každý uzlový bod výpočetní sítě obsahuje výsledky výpočtu ze všech termínů, ve 
kterých došlo k zastínění. Takto geometricky stanovenou dobu zastínění lze považovat za horní odhad 
(významně nadhodnocený) stínění vzhledem k tomu, že předpokládáme konstantní zastínění v celé 
geometricky vymezené ploše a neuvažujeme šíření světla za překážkou ani existenci přirozených 
překážek např. orografických.  

 Model CT-PLUME umožňuje také odhad vypadávajících srážek, při němž se uvažuje výpar kapek při 
jejich pádu od spodní hranice vlečky na zem, odhad výskytu mlhy na základě předpokladu, že v daném 
uzlovém bodě přesáhla relativní vlhkost hodnotu 99% vzhledem k vodě, a odhad výskytu námrazy 
diagnostikovaný při záporných teplotách, pokud relativní vlhkost vzhledem k ledu překročila 99%.  

Výpočet je organizován tak, že výsledky pro každý vstupní soubor jsou ukládány do datového souboru, 
který je zpracován až po ukončení celého výpočtu. To umožňuje výpočet různých variant odvozených 
charakteristik bez opakování jednotlivých časově poměrně náročných integrací. 


