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ÚVOD
Metoda mobilních m ěření jako jeden z p řístup ů zjiš ťování variability pole teploty vzduchu v m ěstské a p říměstské krajin ě Olomouce byla použita v rámci víceúrov ňové analýzy m ěstského a p říměstského klimatu st ředně velkého m ěsta. Její
využívání v mezoklimatickém výzkumu a v urbánní klimato logii má pom ěrně dlouhou tradici a stále pat ří mezi využívané metody p ředevším pro svoji operativnost a schopnost poskytov at specifický pohled na zkoumanou problematiku.             
V kombinaci s informacemi získanými dalšími m ěřeními v ú čelových stani čních sítích, na standardních meteorologických stani cích nebo p ři termálním monitoringu (satelitním, leteckém, poze mním) efektivn ě přispívá k získání nových poznatk ů

o klimatu území menších m ěřítek. Výsledky mobilních m ěření jsou prezentovány formou vertikálních a horizont álních profil ů a porovnány s hodnotami zjišt ěnými na stanicích Metropolitní stani ční sít ě Olomouc (MESSO).

Použitá metodika a technika
• Trasy (3) byly voleny tak, aby maximálně zohledňovaly diverzitu vnitřní
prostorové struktury města a aktivních povrchů v jejich okolí.
• Teplotní čidlo bylo umístěno na anténu 20 cm nad zadní částí střechy 
vozidla ve výšce 150 cm nad povrchem a proti větru bylo chráněné
plastovým krytem.
• Odečet teplot byl prováděn teplotním čidlem FHA646-E1 připojeným    
k dataloggeru ALMEMO 2690-8 v intervalu 30“.
• Průjezdové body byly zaznamenávány GPS zařízením Garmin
GPSMAP® 60CS také v intervalu 30“.
• Průměrná rychlost vozidla byla 35 – 36 km.h-1 .
• Doba průjezdu každého transektu byla cca 30'.
• Počátek jízd spadal do období intenzivního ochlazování po západu 
Slunce (mezi 21:00 a 0:00 SEČ).
• Byly vykonány 2 testovací a 3 vyhodnocené jízdy v různých ročních 
období (jaro, léto, podzim).
• Mapy byly zpracovány v softwaru InfoMapa 17.
• Režim teploty na trasách je vyjádřen intervaly odvozenými od intervalu 
průměrného.VÝSLEDKY

Vertikální teplotní profil Horizontální teplotní profil

Teplota v pr ůjezdových bodech a na stanicích „MESSO“

ZÁVĚR 
Prezentované výsledky vychází z experimentálních mobil ních m ěření v m ěstské a p říměstské krajin ě Olomouce v roce 2010. 
Prokazují velkou variabilitu teploty vzduchu jak v čase tak i prostoru na plošn ě malých územích. Odrážejí vysoký stupe ň

nehomogenity aktivních povrch ů v městské p říměstské krajin ě a jejich vliv na režim teploty vzduchu. Dokladují kv alitativní
přínos metody mobilních m ěření jako jedné z úrovní výzkumu krajiny a jejího podne bí. Výrazn ě dopl ňují další metody sb ěru dat a 
jejich analýzy pro pot řeby studia místního podnebí (m ěření v ú čelové stani ční síti, termální monitoring aj.). Zjišt ěné poznatky 
zřeteln ě poukazují na skute čnost, že mobilní m ěření mají p ři studiu m ěstského (p říměstského) klimatu zásadní úlohu. Vzhledem                
k operativnosti a aktuálnosti je význam mobilních m ěření nenahraditelný. Další rozvoj, zejména metod vyhod nocení, nabízí
dosud nevy čerpaný potenciál. Takto budou sm ěřovány aktivity v dalším období s p ředpokladem využití v lokalitách mimo 
Olomouc.

Poděkování: Příspěvek vznikl v rámci řešení projektu číslo 205/09/1297 „Víceúrov ňová analýza m ěstského a p říměstského klimatu na p říkladu st ředně velkých m ěst“ za finanční podpory GA ČR, které touto cestou autoři děkují.

Mezinárodní konference  „Mikroklima a mezoklima krajinných struktur a antrop ogenních prost ředí “ Skalní mlýn, Moravský kras, 2. – 4. 2. 2011
International Conference „Microclimate and mesoclimate of landscape structures and anthropogenic environment “ Skalní mlýn, Moravian Karst, 2nd – 4th February 2011 

Meteorologické podmínky
• Pro co nejpřesnější podchycení teplotních rozdílů při využití mobilních měření využíván zejména radiační
(případně anticyklonální bezvětrný) charakter počasí.
• Mobilní měření v Olomouci a okolí byly realizované za tohoto počasí při využití krátkodobé předpovědi modelu 
Norské meteorologické služby (http://www.yr.no) a numerického modelu ČHMÚ ALADIN.
• Údaje o rychlosti větru v době průjezdů doplňovaly výstupy měření stanice MESSO (ENVE) na tř. 17. listopadu.
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BOT PedF 7,91 5,54 2,37 12,81 11,24 1,57 3,36 2,02 1,34 1,76

DOMI 8,49 6,46 2,03 13,57 12,42 1,15 4,07 2,96 1,11 1,43

EINS 6,40 5,7 0,70 13,22 13,50 -0,28 2,73 2,2 0,53 0,32

ENVE

(2 x průjezd)

9,84 10,57 -0,73 15,19 15,42 -0,23 4,69 4,64 0,05 -0,30

7,65 8,08 -0,43 13,25 13,50 -0,25 3,67 3,70 -0,03 -0,24

JUTA X X X 13,67 14,5 -0,83 2,87 3,9 -1,03 -0,93

KRAK

(2 x průjezd)

9,77 9,7 0,07 15,19 16,3 -1,11 4,60 5,9 -1,30 -0,78

9,05 8,9 0,15 14,40 15,3 -0,90 4,16 5,1 -0,94 -0,56

PRAZ 6,99 7,0 -0,01 12,42 13,0 -0,58 2,87 2,5 0,37 -0,07

REPC 6,90 6,6 0,30 11,93 12,9 -0,97 2,87 2,8 0,07 -0,20

BYST 8,88 7,21 1,67 13,72 13,29 0,43 3,83 3,31 0,52 0,87

HORK 7,43 5,8 1,63 13,07 13,0 0,07 3,47 2,3 1,17 0,96

CHVA 5,10 3,0 2,10 9,74 8,5 1,24 4,07 2,5 1,57 1,64

KOPE 8,44 9,85 -1,41 13,26 11,69 1,57 X X X 0,08

KREL 8,85 8,5 0,35 12,90 13,3 -0,40 3,86 3,4 0,46 0,14

LETO 7,10 7,10 0,00 12,49 11,29 1,20 2,73 2,69 0,04 0,41

VTYN 7,48 7,9 -0,42 12,28 11,9 0,38 2,65 2,9 -0,25 -0,10

městské stanice ( červené podbarvení) p říměstské stanice (modré podbarvení)
Tm teplota mobilní čidlo  Tst teplota stanice Tdif rozdíl teplot TAVGdif průměrný rozdíl teplot

Průměrná rychlost větru na stanici ENVE při všech jízdách po dobu jejich konání max. 1,33 m.s-1

• Kromě sledování teplotních profilů
bylo využito výsledků mobilních měření
ke stanovení rozdílů mezi průjezdovým 
bodem a meteorologickou stanicí
provozovanou v rámci účelové staniční
sítě.
• Vzhledem k záznamu stanic po 10, 
resp. 30 minutách teplota korigována 
na čas průjezdu.
• Z uvedených srovnání je možno 
definovat  určité zákonitosti, především 
opačné chování aktivních povrchů
(a s tím související teploty vzduchu) v 
okolí stanice na městských                  
a příměstských stanicích (vyjma stanic 
městských podobných svým 
charakterem stanicím příměstským).

• Vzhledem rozloze oblasti je 
nemožné obtížné podchytit 
teplotní rozdíly ve vertikálním 
profilu měřeními na stacionárních 
stanicích.
• Metoda mobilních měření se 
ukázala jako vhodná pro 
identifikaci lokálních teplotních 
inverzí.
• Opakující se inverze teploty 
vzduchu byly detekovány 
zejména v profilech Svatý 
Kopeček – Chválkovice
a Horka nad Moravou – Křelov.
• Grafy vertikálního teplotního 
profilu také výrazně zpřesňují
horizontální rozložení teplot 
vzduchu.

• Výsledek spojení všech realizovaných měření do jednoho 
výstupu a vyfiltrováním extrémních teplotních intervalů je 
mapa rozložení teplých a chladných skvrn (sektorů)               
v Olomouci a jeho okolí.
• Poloha chladných skvrn odráží ochlazující vliv příměstské
krajiny jako kontrast vlastního teplého města.
• Teplejší oblast Svatého Kopečka dokladuje velmi 
frekventované vytváření teplotní inverze ve večerních            
a nočních hodinách.
• Specifickými místy jsou tzv. konfliktní sektory, které vykazují
opačné charakteristiky v různých časech.

• Kvantifikace horizontálního teplotního gradientu byla 
klíčová pro další použití metody mobilních měření.
• Mobilní měření potvrdilo vysokou vypovídací schopnost 
za předpokladu detailní organizační přípravy vlastních 
měření včetně stanovení meteorologických podmínek        
a vhodného zpracování výsledků měření.
• Experiment umožňuje detekci teplých a chladných 
sektorů ve městě i okolí.      
• Značný potenciál mobilních měření se ukázal při 
identifikaci „rizikových poloh“, tj. míst s potenciálně častým 
výskytem zvýšených teplot nebo oblastí s akumulací
chladného vzduchu.

tř. Svobody : široký bulvár lemovaný 
historickými budovami; místo 
nejčastějšího výskytu teplotních maxim

silnice Samotišky – Olomouc 
Chválkovice ; opakovaně
chladná skvrna a zároveň jeden 
z konfliktních sektorů

ul. Šlechtitel ů (Olomouc-Holice) ; 
jediná chladná skvrna na J okraji 
města, také oblast lokalizace AKS 
ČHMÚ

silnice Olomouc- Řepčín - Horka n. M .: 
okraj údolní nivy řeky Moravy 
charakteristická nejčastěji 
zaznamenávanými teplotními minimy

stanice Olomouc- Chválkovice
(CHVA): typická příměstká stanice
ve volné krajině

stanice Krakovská ulice (KRAK) : 
městská stanice v uzavřeném dvoru 
vícepodlažního domu

stanice Botanická zahrada PdF UP 
(BOT_PeF) je charakterem blízkého okolí
podobná stanicím příměstským

Trasa
délka
(km)

nadmo řská výška 
(m)

poč. min. konec

A SV. KOPEČEK-LETIŠTĚ 20,2 376 211 244 

B BYSTROČICE-KŘELOV 21,9 209 208 253 

C KŘELOV-V. TÝNEC 24,3 253 207 225 

Svatý Kope ček – letišt ě (8. 4. 2010)

Bystro čice – K řelov (23.6.2010)

Křelov – Velký Týnec (12.10.2010)


