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Abstrakt: 

V posledních letech se stále častěji mluví o globální změně klimatu, která má výrazný dopad 

jak na přírodní podmínky, tak i na lidskou činnost, a proto je nutné se na případné změny včas 

připravit a adaptovat. Mezi její hlavní klimatické projevy patří nárůst teplotních extrémů 

(tropické dny, tropické noci, heatwawes), změny v intenzitě rozložení srážek, nárůst suchých 

období apod. Znamená to, že tyto jevy budou mít stále větší vliv na rozvoj a nárůst tepelných 

ostrovů měst. Města by se na tuto skutečnost měla pomalu začít připravovat, situaci monitorovat 

a navrhovat taková opatření, která by dopady změny klimatu na město a jeho obyvatele 

snižovala, nebo alespoň stávající situaci nezhoršovala. Příspěvek představuje možnosti 

vyhledávání tepelných ostrovů prostřednictvím termovizního monitoringu na příkladu dvou 

vybraných veřejných prostorů města Hradce Králové – náměstí 28. října a Riegrova náměstí. 

 

Abstract: 

Global climate change has been discussed with increasing focus over the recent years, and as it 

has significant impacts on both the natural environment and human activities, it is necessary to 

prepare for and adapt to the possible changes in a good time in advance. Its main climatic effects 

include an increase in temperature extremes (tropical days, tropical nights,heatwawes), changes 

in intensity and distribution of rainfall, increasing amount of droughts, etc. This means that 



these phenomena will have an increasing impact on development and growth of the thermal 

islands in cities. Therefore, our towns and cities are likely to experience major changes in terms 

of air temperatures and the risk of heat island occurrence will be rising over time. Towns and 

cities should begin to prepare for this phenomenon, monitor the situation and propose such 

measures that would mitigate climate change impacts on the urban environment and urban 

population or at least would not add to the existing adverse impacts. This paper presents 

possible ways of identifying heat islands by thermovision monitoring in an example of two 

selected public spaces in Hradec Králové – náměstí 28. října and Riegrovo náměstí. 

 

 

Úvod 

 

V posledních letech se stále častěji mluví o globální změně klimatu, která se dotýká široké 

palety procesů probíhajících na Zemi. Má výrazný dopad jak na přírodní podmínky, tak i na 

lidskou činnost, a proto je nutné se na případné změny včas připravit a adaptovat. Mezi její 

hlavní klimatické projevy patří změna teplot vzduchu, rozložení srážek a nárůst počtu 

hydrometeorologických extrémů. Variabilita klimatu v ČR je značná, ale u teplot vzduchu lze 

pozorovat významný rostoucí trend. Většina nejteplejších roků zaznamenaných na území ČR 

byla v posledních 25 letech. Podle většiny klimatických modelů je předpoklad, že teplota 

vzduchu se zvýší i v budoucnosti.[6] Znamená to tedy, že situace v našich městech se v tomto 

duchu bude výrazně proměňovat a s časem poroste riziko vzniku tepelných ostrovů. Města by 

se na tuto skutečnost měla pomalu začít připravovat, situaci monitorovat a navrhovat taková 

opatření, která by dopady změny klimatu na město a jeho obyvatele snižovala, nebo alespoň 

stávající situaci nezhoršovala. Cílem příspěvku je představit využití termovizního 

monitoringu oblastí s teplotními extrémy, kde je potenciál vzniku či rozvoje tepelného 

ostrova, dále vyhodnotit teplotní poměry vybraných veřejných prostorů. 

 

1. Tepelné ostrovy¨ 

 

Tepelné ostrovy se projevují zvýšenými teplotami městského prostředí oproti teplotám v okolní 

krajině. Intenzita městského tepelného ostrova je definována jako rozdíl teploty vzduchu uvnitř 

města a v okolním venkovském prostředí (The Urban Heat Island Effect 2016). Tento jev je 

způsoben tím, že zastavěné oblasti absorbují více tepla, než místa neurbanizovaná či venkovská, 

tedy že tento jev vzniká především díky změnám ve využití krajiny. Zastavěné oblasti převažují, 

čímž se mění teplotní reakce na sluneční záření. Urbanizované plochy se vyznačují 

neschopností odrážet sluneční záření, a tím narůstá jejich teplota. Objekty jako budovy nebo 

ulice zvyšuji schopnost zastavěných oblastí udržovat teplo. Naopak, vegetace má roli naprosto 

opačnou. Tento jev se neobjevuje pouze u velkých měst, ale byl zachycen i u měst s méně než 

10 tisíci obyvateli (GARTLAND, 2008). 

 

Dalšími příčinami vzniku tepelného ostrova jsou vysoké městské budovy, které poskytují větší 

plochy pro absorpci slunečního záření a zvyšují tak možnost jeho pohlcování (tzv. kaňonový 

efekt). Budovy také brání průchodu větru, který by urbanizované plochy mohl ochlazovat. 

Vedle fyzické zástavby ovlivňují teplotu ve městě i přímé důsledky vyvolané každodenní 

lidskou činností. V době omezené sluneční aktivity přispívají k efektu městských tepelných 

ostrovů zplodiny z automobilové dopravy, jednotky klimatizace či zplodiny z průmyslu 

(PONDĚLÍČEK, BÍZEK, 2016). 

 

 

 



2. Veřejné prostory 

 

Veřejné prostory jsou definovány jako všechny nezastavěné prostory ve městě, které jsou volně 

(bezplatně) přístupné všem obyvatelům a návštěvníkům města, buď nepřetržitě, nebo 

s časovým omezením (např. parky zavírané na noc). Základní charakteristikou veřejného 

prostoru je jeho obyvatelnost spojená s užitností pro obyvatele, tj. musí sloužit obyvatelům 

města k provozování nejrůznějších činností pohybových (chůze, jízda na kole) a pobytových 

(sezení, hry) (ŠILHÁNKOVÁ, 2003). 

 

Veřejné prostory města jsou tvořeny sítí ulic, náměstí, zelených ploch a ostatních prostorů, které 

umožňují zajistit základní fungování města – pohyb po něm a pobyt v něm. Systém veřejných 

prostorů města je výslednicí dlouhodobého procesu vzniku a růstu města. Někteří autoři jako 

např. Jan Gehl (2000) vysloveně pojímají veřejný prostor jako „obývací pokoje“ města. 

Z tohoto důvodu jsou na veřejné prostory kladeny vysoké nároky, jak prostorové a provozní, 

tak i nároky spojené s pohodou pobytu. V době zvyšujících se teploty (jak o ní bylo pojednáno 

výše) se mění nároky na kvalitu veřejných prostorů a zejména se zvyšuje význam a role zeleně, 

nikoli pouze jako estetizačního prvku, ale i jako prvku klimatického. 

 

Sledování stavu zeleně ve městech a tvorba specializovaných pasportů zeleně je jednou z 

nejstarších aplikací GIS (nejen) ve veřejné správě. V případě péče o městskou zeleň může 

doplnění o termovizní snímkování vyhodnotit reálné důsledky existence zeleně v místě. Lze tak 

předcházet jednomu z nejpatrnějších jevů souvisejících s globálním oteplováním, kterým je 

vznik tepelných ostrovů (PONDĚLÍČEK, BÍZEK, 2016). 

 

Pokračující osvěta mezi urbanisty a architekty by tak v budoucnu mohla podstatně snížit tepelné 

šoky, kterým musí obyvatelé měst čelit při pohybu veřejnými prostory a především ve velkých 

městech klimatizovanými, vnitřními prostory budov (STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC 

KRÁLOVÉ, 2012) 

 

Nejen stromy a zeleň, ale i druh použitého materiálu pro budování, popřípadě rekonstrukci 

veřejných prostorů ovlivňuje, jak se obyvatelé měst v konkrétním prostoru cítí. Toho by si měli 

městští urbanisté a architekti být vědomi. Tepelnou pohodu snižuje zástavba, naopak ji zvyšují 

stromy, vodní plochy a zeleň.  

 

3. Termovizní monitoring 

 

Pomocí infračervené termografie nebo také termovize (termín vznikl z názvu prvního výrobce 

speciálních infračervených kamer – firmy Thermovision, v současnosti FLIR) je možno 

zkoumat rozložení teplotního pole na povrchu sledovaného objektu. Metoda je plně 

bezkontaktní. Principem je analýza infračervené energie vyzařované tělesem. Termogram, 

který je výsledkem snímání termovizní kamerou, převádí infračervené spektrum neviditelné 

lidským okem na viditelný výsledek. 

 

Termovizní záznamy jsou publikovány ve formě videozáznamů a statických „snímků“, které 

mohou být pomocí nástrojů GIS georeferencovány, což je jedna z nezbytných podmínek pro 

jejich pozdější analýzy. Správná interpretace termovizních záznamů v součinnosti s jejich 

přesnou lokalizací a superimpozicí s podkladovými kartografickými mapami umožní přesně a 

efektivně zkoumat sledované jevy. 

 



Obrázek 1 Porovnání uličního profilu bez zeleně (nahoře – Gočárova třída) a osazeného 

zelení (dole – třída Karla IV.) v Hradci Králové 
 

 
Zdroj: Statutární město Hradec Králové 

 

4. Případová studie v Hradci Králové 
 

4.1. Technické parametry termovizního monitoringu v Hradci Králové 

 

Termovizní snímkování vytipovaných veřejných prostorů proběhlo v Hradci Králové v rámci 

projektu „Adaptace sídel na změnu klimatu - praktická řešení a sdílení zkušeností“ z iniciativy 

magistrátu Statutárního města Hradce Králové, jako participujícího člena projektu. Termovizní 

snímkování dvou veřejných prostranství bezpilotním prostředkem – dronem s termovizní 

kamerou proběhlo ve dnech 18. a 19. srpna 2016 mezi 11 a 14 hodinou. Cílem bylo zjistit 

povrchovou teplotu a emisivitu (v běžných letních klimatických podmínkách) použitých 

materiálů. Dále bylo zjišťováno, jak se projevují změny podílu zeleně a stínotvorných prvků 

(vzrostlých stromů) na celkovém klimatu a kvality prostředí na veřejném prostranství.  

 

Pro snímkování byl použit dron zn. Robodrone Kingfisher (výrobce – Robodrone Industries 

s.r.o. Brno) a termovizní kamera Optris PI 640 (Optris GMBH), kterou laskavě poskytla firma 

KELCOM International, spol.s r.o. Hradec Králové. Interpretaci dat a vyhodnocení provedli 

autoři ve spolupráci s pracovištěm GIS na odboru informatiky Magistrátu města Hradce 

Králové.  

 

Parametry kamery Optris PI 640 (OPTRIS) 

• Optické rozlišení: 640 x 480 pixelů 

• Teplotní rozsah: -20 °C až 900 °C 

• Spektrální rozsah: 7,5 až 13 µm 

• Obnovovací frekvence obrazu 32 Hz 

• nejmenší termografická infračervená VGA kamera na světě 

• interpretace dat – SW Optris PI Connect. 

 



Parametry nosiče - dronu Robodrone Kingfisher (ROBODRONE) 

Bezpilotní letecký systém Robodrone Kingfisher je univerzální platformou, která může nést 

FullHD optické záznamové zařízení, termokameru nebo jiná čidla a senzory až do hmotnosti 

5 kilogramů, přičemž data z nich přenáší digitálním kódovaným přenosem na vzdálenost 

až 3 kilometrů do libovolných počítačových zařízení. Kamery se umísťují na integrovaný tříosý 

stabilizovaný nosič – gimbal (ROBODRONE). 

Technické údaje (KELCOM,©2014 – 2017): 

 

• Max hmotnost [kg] 10 

• Max výdrž [min] 45 

• Max dosah [km] 15 

• Max rychlost [km/h] 40 

• Rozměry trupu [mm] 1200x1400x220 

• Odolnost větru [m/s] < 8 (17.9mph / 28.8km/h) 

• Servisní intervaly [hrs] 50 / 100 

• Max dostup [m] 1000 AGL 

• Příprava ke vzletu [min] < 5             

• Operační teplota -10 ~ + 400C 

 

Komunikace mezi dronem a operátorem, přenos videa, telemetrie a záznamů ze senzorů 

v průběhu monitorovacího letu probíhá přes komunikační modul Robodrone DL LTE Mini 

(frekvence 5 200 až 5 800 MHz, dosah cca 1,5 km, objem přenášených dat max. 50 Mbps). 

Dron disponuje GPS modulem, který zajistí bezpečný návrat na startovací pozici v případě 

poruchy komunikace.  

 

Náhled dat z kamery, kontrola ukládaných dat se děje přes sdílenou plochu palubního počítače 

pomocí přenosu wi-fi signálu, kdy hotspot je umístěn na mobilním prostředku (automobil – 

základna)  a připojované body jsou palubní počítač dronu a notebook pomocníka operátora. 

Interpretaci získaných dat umožňuje SW Optris PI Connect, který zobrazí AVI záznamy z letu 

a uloží z nich statické obrázky, které lze prostředky GIS georeferencovat a dále analyzovat.  
 

Obrázek 2 Zvýraznění předmětů zájmu v různých spektrálních pásmech v prostředí 

interpretačního SW Optris PI Connect 

 

Zdroj: Optris GMBH 

 

 



4.2 Obecné administrativní a organizační aspekty monitoringu urbanizovaných ploch 

pomocí bezpilotních prostředků  

 

Každý vzlet jakéhokoli bezpilotního prostředku za účelem komerční činnosti je nutné pečlivě 

plánovat. Provozovatel letounu musí provést několik nezbytných administrativních úkonů a 

spolupracovat s místními autoritami.  

Letecká komerční činnost nad územím České republiky se řídí ustanoveními Zákona č. 49/1997 

Sb., (Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů) a leteckého Předpisu L2 – 

Pravidla létání. 

Běžně nejsou povolovány lety nad zástavbou, existuje však možnost výjimek, pokud budou 

splněny následující podmínky:  

 

• Je nutno žádat o povolení Úřad pro civilní letectví (ÚCL).  Vzhledem k nestálosti 

požadovaného počasí je dobré žádat o více termínů. Povolení ÚCL se uděluje 

jednorázově na tyto pevně stanovené termíny. 

• Zajistit povolení záboru komunikace, které uděluje odbor správy majetku příslušného 

obecního úřadu. 

• Uvědomit řízení letového provozu na řídící věži na letišti (pokud je letiště poblíž – kvůli 

případné eliminaci střetu se zasahující helikoptérou IZS).  

• Zajistit součinnost s městskou policií a PČR při vyklízení vzletové a přistávací plochy 

a zajištění bezpečnosti.  

• Technicky musí být zajištěna neustálá on-line komunikace operátora s dronem. 

V intravilánu nelze realizovat automatický let podle nastavených náletových os. 

• Operátor dronu musí mít platnou leteckou licenci a komerční dron musí mít licenci 

ÚCL. 

Po dobu akce musí být vzletová plocha označena páskou (dle mapek  a vymezení pomocí 

GPS souřadnic v žádosti na ÚCL) a musí být zajištěna ostraha této plochy (poučení 

pracovníci), aby tam nechodili lidé. Velikost vzletové a přistávací plochy (někdy se používá 

termín „dopadová oblast“)  je dána kruhem o poloměru, rovnajícího se předpokládaného 

dvojnásobku pracovní výšky vzletu. Pro účely termovizního monitoringu se předpokládá 

sběr dat převážně pomocí vertikálních vzletů, někdy kombinace vertikálních a krátkých 

vodorovných letů.  

 

Obrázek 3 Mobilní základna a příprava dronu na snímkovací let 

 

 
Zdroj: archiv autorů 



4.3 Monitoring vybraných veřejných prostorů s potenciálem rizika vzniku tepelných 

ostrovů 

 

Pro termovizní monitoring byly vybrány dva veřejné prostory náměstí v centrální části města, 

které v nedávné době prošly rekonstrukcí, která zásadně změnila jejich vzhled. Jsou jimi 

náměstí 28. října a Riegrovo náměstí. 

 

Náměstí 28. října  

 

Prostor tohoto náměstí vznikl na základě regulačního plánu architekta Lisky z let 1912 – 1914. 

V letech 1928 – 1932 vyrostl na náměstí kostel Božského Srdce Páně, jehož věž dominuje 

náměstí. Náměstí má v zásadě půdorys rovnoramenného trojúhelníku o hloubce cca 90 m a 

šířce základny (část před kostelem) 100 m. Trojúhelníkový půdorys je tvořený vidlicí 

historických cest – dnes ulic S.K.Neumanna a U Koruny a náměstí se lidově říká „Na špici“. 

Od jeho vzniku se zde konaly příležitostné a později i každodenní trhy, např. v roce 1948 je 

náměstí označováno jako „tržní náměstí u křižovatky státních silnic“. Ovocný a zeleninový trh 

zde fungoval do poloviny 80. let 20. století, kdy byl vymístěn do objektu tržnice na sousedním 

Blažíčkově náměstí. Toto řešení se se nesetkalo s pozitivním ohlasem místní veřejnosti, a tak 

při úvahách o rekonstrukci náměstí se uvažovalo i s opětovným umístěním tržnice. 

V letech 1979 - 82 vznikla při jižní straně náměstí budova Kovoprojekty (dnes Finanční úřad), 

jihovýchodní strana je po demolici budov v Dukelské ulici zastavěna obchodním domem 

PRIOR (dnes OD TESCO) v jejímž sousedství vznikl v letech 1978 – 1981 Dům služeb (dnes 

Obchodní banka) a v 90. letech budova České pojišťovny. Vlastní prostor náměstí nicméně po 

mnoho desetiletí upravován nebyl, takže se dostal do poměrně neutěšeného stavu, který 

představovala nekvalitní travnatá plocha s několika zdemolovanými lavičkami a kombinace 

popraskaného asfaltu se středně formátovou betonovou dlažbou (ŠILHÁNKOVÁ, 

ŠILHÁNEK, 2009). 

Náměstí i s přilehlými ulicemi proto bylo rekonstruováno v letech 2012 a 2013 podle návrhu 

kolektivu Ing. arch. Martin Hájek, Bc. Václav Hájek, Bc. Radka Košťálová. Před jeho 

rekonstrukcí byl podíl zelených ploch k celkové ploše náměstí cca 30 % a rostlo na něm 18 

vzrostlých stromů, produkujících stín. Po rekonstrukci zabírají zelené plochy necelých 12 % 

plochy náměstí a zůstaly zde čtyři vzrostlé stromy. 

 

Obrázek 4 Ortofotomapa lokality Náměstí 28.října v Hradci Králové 
 

 
Stav před rekonstrukcí – 2005                               Stav po rekonstrukci – 2015 

Zdroj: GIS magistrátu města Hradce Králové 



Obrázek 5 Porovnání zelených ploch a jejich podílu na celkové ploše náměstí  

(SW ArcGIS 10.3.) 

 

 
Zdroj: GIS magistrátu města Hradce Králové 

 

Obrázek 6 Náměstí 28. října – návrh řešení povrchů 

 

 
Zdroj: Ing. arch. Martin Hájek, Bc. Václav Hájek, Bc. Radka Košťálová  



Obrázek 7. Ukázka termovizního záznamu – teplotní vyzařování jednotlivých materiálů při 

teplotě vzduchu 24 °C (měřeno ve 2 metrech nad zemí) – hodnoty jsou ve stupních Celsia 

 

 
Zdroj: archiv autorů 



Riegrovo náměstí 

 

Riegrovo náměstí představuje de facto přednádražní prostor, který se historicky zformoval do 

obdélníkového půdorysu o rozměrech 80 x 160 m. Prostoru dominuje budova vlakového 

nádraží, která vznikla v letech 1929 – 35. S ní na jižní straně prostoru souvisí budova pošty 

vzniklá v letech 1932 - 34 a tzv. Kňourkovy domy při jižní hraně náměstí, které byly postaveny 

v letech 1931 - 39.  Prostor však zůstal neobestavěn – vznikly ještě domy na jihovýchodním 

nároží a částečně sem zasahovaly objekty z přilehlých ulic Haškovy a Sladkovského. Parter 

prostoru nebyl nějak zvlášť urbanisticky pojednán. Jeho řešení bylo čistě utilitární – objízdná 

komunikace kolem celého prostoru s travnatou plochou uprostřed, která byla ještě rozdělena 

pojízdnou příčkou. Velmi výrazně se však již v této době vyprofilovala funkce tohoto prostoru, 

a to jako dopravního terminálu – realizoval se zde, přestup mezi železniční a autobusovou 

dopravou. K úpravě prostoru náměstí došlo na přelomu 60. a 70. let 20. století, a to vybouráním 

bloku domů před mlékárnou a výstavbou hotelu Černigov. Prostor náměstí nicméně vycházel 

z původního utilitárního řešení, postupem doby upravovaného podle aktuálních požadavků 

provozu. Před nádražní budovou se nacházela rozsáhlá dlážděná plocha, na které byl umístěn 

terminál městské hromadné dopravy (v jižní části) a dálkové autobusové dopravy (v severní 

části). Střed prostoru tvoří dva obdélníkové trávníky, uprostřed rozdělené v severojižním směru 

chodníkem pro pěší. Při jižním z obou trávníků jsou umístěny stojany na kola, a nachází se zde 

v Hradci asi největší „parkoviště“ jízdních kol. V 70. letech došlo k dosadbám stromů do 

travnatých ploch, a tak se zde kromě starší severojižní aleje akátů objevily i nesourodé solitéry 

jehličnanů. Z popsaného stavu prostoru je evidentní, že zde bylo velmi potřeba provést zásadní 

rekonstrukci (ŠILHÁNKOVÁ, ŠILHÁNEK, 2009) 

 

Rekonstrukce Riegrova náměstí byla dokončena v roce 2008 podle návrhu Atelieru designu a 

architektury Ing. arch. Patrika Kotase. Podíl zelených ploch k celkové ploše náměstí se zmenšil 

z 22 na asi 9 %. Počet vzrostlých stromů klesl z 16 na osm, přičemž přibylo 79 stromků, které 

však mají dekorační charakter a neprodukují významný stín. Nové zelené plochy sestávají 

z jednoho záhonu, plochy, kde převažuje hrabanka a významná travnatá plocha leží pouze před 

parkovištěm hotelu Černigov. 

 
  



Obrázek 8 Ortofotomapa lokality Riegrovo náměstí v Hradci Králové 

 

Stav před rekonstrukcí – 2005                               Stav po rekonstrukci – 2015 

Zdroj: GIS magistrátu města Hradce Králové 

 

Obrázek 9 Porovnání zelených ploch a jejich podílu na celkové ploše náměstí  

(SW ArcGIS 10.3.) 

 

 
    Zdroj: GIS magistrátu města Hradce Králové 

 

 

  



Obrázek 10 Ukázka termovizního záznamu – teplotní vyzařování jednotlivých materiálů při 

teplotě vzduchu 26 °C (měřeno ve 2 metrech nad zemí) – hodnoty jsou ve stupních Celsia 

 

 
Zdroj: archiv autorů 

 



Klimatické podmínky v čase snímkování nebyly nijak extrémní, spíše typické pro danou roční 

dobu a čas – převážně jasno, teplota vzduchu měřená ve stínu ve dvou metrech nad zemí byla 

24–26 °C. Přesto některé materiály, použité k rekonstrukci veřejných ploch významně sálaly 

akumulovaným teplem. Z termovizních záznamů je patrný rozdíl v povrchové teplotě různých 

druhů dlažby. 
 

Jednoznačně pozitivní vliv na celkové mikroklima mají vzrostlé stromy a vodní prvky. Ale na 

Riegrově náměstí je drtivá většina laviček umístěna v blízkosti dekorativních stromků na 

„hrabankové“ ploše, ve směru k slunci, takže stín je na druhé straně stromků. To příliš nepotěší 

unavené občany a cestující, čekající na dopravní spoj – lavičky jsou v létě mezi 10 a 15 hodinou 

na přímém slunečním světle. To se samozřejmě projevilo na povrchové teplotě, která přesáhla 

40 °C (při teplotě vzduchu 26 °C).  Při přípravě rekonstrukce je třeba, aby projektanti počítali i 

tímto faktorem a provedli důkladné místní šetření před započetím projekčních prací. 

 

Závěry a doporučení 

 

Z výsledků měření je patrné, že i v relativně příznivých klimatických podmínkách, typických 

pro letní období za přímého slunečního svitu (24 – 26 °C, bezvětří) použité materiály významně 

ovlivňují klima ve veřejných prostorech. Ty se pak nezřídka mění v „tepelné ostrovy“,  které 

tyto plochy spolehlivě „vylidní“ a odpočinková místa -  lavičky a herní prvky neplní svou úlohu. 

Pro projektanty by neměl být problém si tepelné vyzařování uvažovaných stavebních materiálů 

zjistit a ověřit.  

 

• Z termovizních záznamů je patrný rozdíl v povrchové teplotě různých druhů dlažby.  

• Jednoznačně pozitivní vliv na celkové mikroklima mají vzrostlé stromy a vodní prvky.  

• Naopak – je vidět že lavičky jsou mnohdy nezastíněné.  

Například na Riegrově náměstí je většina laviček umístěna v blízkosti dekorativních 

stromků na „hrabankové“ ploše, ale ve směru k slunci, takže stín je na opačné straně 

stromků – lavičky jsou v létě mezi 10 a 15 hodinou na přímém slunečním světle.  
To se samozřejmě projevilo na povrchové teplotě sedátek, která přesáhla 40 °C (při 

teplotě vzduchu 26 °C).  Při projekční přípravě rekonstrukce je třeba, aby projektanti 

počítali i tímto faktorem a v projektu modelovali polohu stínů. 

• Při plánování rekonstrukcí veřejných ploch dbát na tepelnou odrazivost uvažovaných 

materiálů – za úvahu by stálo uvádění těchto údajů v soupisu materiálů, který bývá 

součástí projektů. V této souvislosti by bylo vhodné vypracovat ve spolupráci 

s projektanty metodiku určování tepelné odrazivosti stavebních materiálů za jasně 

daných klimatických podmínek. 

• Pro teplotní komfort je úloha zeleně (zelených ploch i vzrostlých stromů) 

nezastupitelná. V letních měsících je nutné zvážit minimální výšku travního porostu. 

Příliš nízký trávník tuto úlohu neplní – nezadržuje vláhu a rychle vysychá. 

• Vodní prvky oživují prostor, zároveň jej zchlazují. 

• Při umísťování mobiliáře (laviček, herních prvků pro děti…) dbát na polohu slunce v 

letních měsících. 

• Vytvářet stín tvořící prvky (umístění stromů, alejí, markýz, slunečníků….). 
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