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Získat data pro validaci mikroměřítkového 

modelu PALM konfigurovaného na oblasti 

obklopující Vítězné náměstí v Praze 6 –

Dejvicích. 

Dvě kampaně:

• letní: 10. 7. – 23. 7. (7. 8.) 2018

• (pod)zimní: 22. 11. – 10. 12. 2018

Validace využívající měření publikována v 

Resler et al. (2021)

Projekt URBI PRAGENSI (OP PPR 

CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000383 „Urbanizace předpovědi 

počasí, kvality ovzduší a klimatických scénářů pro Prahu”)

Cíl Vnitřní validační doména

rozlišení 2×2 m

rozlišení 10×10 m



Koncentrace a meteo vozy ČHMÚ:

• 2 vozy pravidelně rotující mezi 

6 lokalitami (+kamerový záznam dopravy)

• stacionární na dvoře Sinkuleho

koleje

Krátkodobé měření koncentrací za

pohybu

Teploty povrchů IR kamerou

Tepelné toky fasádou

2D anemometr na střeše FSv

Měření vertikálního profilu teploty, 

vlhkosti a početních koncentrací 

dronem (pokus)

Měření







Stacionární měřicí vozy – Terronská, kolej Bubeneč

východní strana

západní strana



západní strana                                                                           východní strana

Stacionární měřicí vozy – Terronská, kolej Orlík



západní strana                                                                           východní strana

Stacionární měřicí vozy – Jugoslávských partyzánů



2D anemometr

bez PM2,5 a PM1

Stacionární měřicí vozy – dvůr Sinkuleho koleje



…

Stacionární měřicí vozy



• FLIR SC660

• 19.–21. 7. a  4.–6. 12. 2018

• Dvanáct pozorovacích lokalit 

(zpravidla více záběrů)

Teploty povrchů
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Tepelné toky fasádou

Sinkuleho koleji (Zíkova 702/13, vlevo) a Zelená 945/3 (vpravo). Šipky ukazují umístění čidel.



Tepelné toky fasádou

TRSYS01 heat flux measuring system
https://www.hukseflux.com/products/heat-flux-sensors/heat-flux-measuring-systems/trsys01-heat-flux-measuring-system

Sinkuleho kolej – kontrolní souměření tepelných toků v 1. patře, 

19. – 20. 7. 2018

https://www.hukseflux.com/products/heat-flux-sensors/heat-flux-measuring-systems/trsys01-heat-flux-measuring-system


Tepelné toky fasádou

Porovnání teplot 

z IR kamery 

FLIR SC660 a

teplotního čidla 

TRSYS01



…

Měření za pohybu

měření (+ , 1minutové průměry) a 

modelované hodnoty (spojitá čára, 10minutové průměry)



Anemometr na střeše FSv
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Ruzyně FSv Klementinum

• Ve výsledku jsme nedůvěřovali směru větru během podzimní kampaně

• Reprezentativnost?



• Pouze (pod)zimní kampaň

• Počty částic v jednotlivých velikostních třídách. Problémy 

s jejich přepočtem na koncentrace

• Reakční doba teplotního čidla nebyla dostatečně krátká

Měření dronem

Koncentrace PM10 na stanicích AIM ČHMÚ 

v Praze ve stejný čas 41–107 µg∙m−3 (průměr 69).



Potenciál využití mikroměřítkových modelů
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