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POZVÁNKA 
 
 

Prezentace výsledků projektu 
 

 
 

Urbanizace předpovědi počasí, kvality ovzduší a klimatických 
scénářů pro Prahu 

 

a křest jeho 
 

předpovědního portálu Libuše 
 

proběhne dne 10. července 2020 od 10:00 hod 
v Malé aule Profesního domu, 1. patro 

MFF UK, Malostranské nám. 25, Praha 1 
 

Dovolujeme si požádat o potvrzení účasti na e-mail tomas.halenka@mff.cuni.cz  
do 8. července 2020. Děkujeme. 

 

 
„Vidím město veliké – v centru dnes smog,  

pak přeháňky všeliké…  
Zítra vedro zlé bude – v Karlíně, Libni,  

ne všude.“ 

Předpovědní portál Libuše poskytuje lokalizovanou 
předpověď počasí a kvality ovzduší pro Prahu. 

Ukazuje výsledky předpovědního modelu ve vysokém 
rozlišení - 1 km - se zahrnutím parametrizace procesů 
v městském prostředí, které zvláště v horkých letních 
dnech způsobují výrazný nárůst teplot v centru města, 
a to především v noci. 

Ve spojení urbanizovaného předpovědního modelu 
počasí s modelem kvality ovzduší pak portál Libuše 
ukáže předpověď výskytu a vývoj smogových situací, v 
některých případech i podpořených tepelným ostrovem 
města. 

Portál Libuše tak může posloužit k přípravě regulačních 
opatření například v dopravě, k informování veřejnosti 
o očekávaném stavu ovzduší v konkrétních městských 
lokalitách a případně k doporučení omezení 
venkovních aktivit ohrožených skupin obyvatel. 

Podrobnější popis výsledků projektu přikládáme. 
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Urbanizace předpovědi počasí, kvality ovzduší  
a klimatických scénářů pro Prahu 

 
Vytvořili jsme systém lokalizované předpovědi počasí, který zahrnuje vliv urbanizace 
v Praze. Na předpověď počasí navazuje předpověď kvality ovzduší a zpřesněné 
vyhodnocení důsledků klimatické změny pro území hlavního města. Nabízíme možnost 
testovat účinnost vybraných adaptačních či mitigačních opatření a analýzu vybraných 
lokalit, kritických z hlediska kvality ovzduší i tepelného ostrova města. Používáme 
předpovědní modely s dostatečně vysokým rozlišením, potřebným pro popis města, spolu s 
aplikací parametrizace procesů na úrovni městských struktur, s aplikací podrobného popisu 
emisí městských polutantů a jejich šíření i chemických reakcí. Mikroměřítkové simulace pak 
detailně ukazují situaci ve vybraných oblastech s výraznou zátěží, jak pokud jde o tepelný 
ostrov města, tak i o zvýšené koncentrace škodlivin v ovzduší. 
 
Uživatelům nabízíme lokalizované produkty, které je možné využít k předpovídání vln veder 
i smogových situací pro hl. m. Prahu. Jedná se o situace, které výrazně zatěžují obyvatele 
města a pro některé rizikové skupiny mohou být skutečně kritické. V dlouhodobých 
výhledech pak naše výsledky mohou posloužit k plánování rozvoje města a jeho strategií 
pro adaptaci na klimatické změny a pro adaptační i mitigační opatření k vlivu tepelného 
ostrova. Nabízíme modelování důsledků pro Prahu při plánování různých opatření s 
možností jejich předběžného hodnocení, a to v širokém spektru návazných městských 
služeb apod. 
 
V projektu vyvinuté či adaptované produkty poskytují podrobnější a kvalitnější informace, 
než jsou v současnosti pro hl. m. Prahu k dispozici. Informace jsou především poskytovány 
ve vyšším rozlišení a také skutečně lokalizované, tedy zahrnující plnohodnotně vliv 
městského prostředí. Poskytují tak podklady pro kvalifikovanější řízení města, tj. pro 
rozhodování o eventuálních opatřeních v případě rizikových situací, a pro plánování a 
přípravu strategií rozvoje města v řadě výše zmíněných oblastí (kvalita ovzduší, 
zdravotnická služba, tepelný komfort obyvatelstva, údržba komunikací, městská doprava 
apod.), čímž naplňují řadu atributů tzv. SmartCities. Tato lokalizace znamená nejen zahrnutí 
procesů spojených s městskou zástavbou, tj. např. zastínění budovami, omezení ventilace 
zvýšenou drsností městského povrchu, použití specifických materiálů (beton, asfalt, …) či 
odtok srážkové vody z povrchů, ale i použití konkrétních hodnot parametrů, které se 
v popisu těchto procesů vyskytují, reálných pro jednotlivé části území. Tak zachycujeme 
vznik tepelného ostrova města, který se projevuje teplotními rozdíly oproti okolní krajině; 
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v Praze tento rozdíl dosahuje v noci i více než 5 °C Navíc může mít vliv i na rozptyl škodlivin 
a chemické reakce znečišťujících látek, což postihuje propojená předpověď kvality ovzduší.  
 
Nástroj pro předpověď počasí, který by upozornil např. na blížící se horkou vlnu s výrazným 
efektem tepelného ostrova v centrálních oblastech města, či pro předpověď kvality ovzduší, 
v tuto chvíli hlavnímu městu úplně chybí. Využití výsledků projektu URBI PRAGENSI umožní 
přijímat včasná opatření pro omezení dopadů vln veder, smogu a dalších extrémních 
klimatických jevů. Vzhledem k počtu obyvatel hlavního města Prahy, a to hlavně těch, kteří 
jsou v různých rizikových skupinách při takových epizodách nejvíce ohroženi, je využití 
lokalizované předpovědi rozhodně velmi aktuální.  
 
V rámci projektu jsme připravili předpovědní portál Libuše. Poskytuje lokalizovanou 
předpověď počasí a kvality ovzduší ve vysokém rozlišení 1 km se zahrnutím parametrizace 
procesů v městském prostředí. Podrobná předpověď může umožnit lepší připravenost 
záchranné služby, lůžkové kapacity nemocnic nebo alespoň náležitou informovanost 
veřejnosti. Ve spojení s předpovědí kvality ovzduší pak je k dispozici produkt, který dokáže 
předpovědět výskyt a vývoj smogových situací, v některých případech i podpořených 
tepelným ostrovem města. To může posloužit k přípravě regulačních opatření např. 
v dopravě s odhadem efektivity jejich zavedení, k informování veřejnosti o očekávaném 
stavu ovzduší v konkrétních městských lokalitách a případně i k doporučení omezení 
venkovních aktivit ohrožených skupin obyvatel. V zimním období aplikace lokalizované a 
urbanizované předpovědi může přispět k lepšímu plánování zimní údržby silnic. 
 
Na projektu se podílela Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Český 
hydrometeorologický ústav a Ústav informatiky AV ČR. Hlavním koordinátorem byl doc. 
RNDr. Tomáš Halenka, CSc., z Katedry fyziky atmosféry MFF UK. Projekt byl realizován 
v letech 2018̵–20 v rámci OP Praha – pól růstu. 
 
 
 
 
 
 
Program prezentace výsledků: 
 10:00   Zahájení a představení projektu URBI PRAGENSI 
 10:15  Křest a představení předpovědního portálu Libuše 
 10:30     Podrobnější informace o jednotlivých výsledcích projektu 
 11:00  Diskuse 
 11:15  Ukončení prezentace projektu 
 
 


