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SHRNUTÍ
Tato zpráva byla zpracována společností ECOTEN urban comfort pro potřeby přípravy opatření snížení tepelné
zranitelnosti zastávek MHD v hl.m. Praze. Zpráva začíná stručným představením extrémních událostí teplot ovzduší
a jejich dopadů na městské oblasti, dále se věnuje konceptu zranitelnosti vůči dopadům klimatické změny z
pohledu: expozice, citlivosti a adaptivní kapacity. Způsob výpočtu zranitelnosti vůči klimatické změně je založen na
návrhu Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC). Zranitelnost a její součásti byly indexovány normalizací mezi
0 a 1 (od nejnižší zranitelnosti po nejvyšší).
Expozice představuje přímé nebezpečí přehřívání ve městě ovlivňující danou oblast. Projevuje se převládajícími
vysokými teplotami na území města označovanými jako „hot-spots“. Může kolísat v závislosti na rozličných
charakteristikách oblasti a její zástavby. Zde byly použity vypočtené průměrné hodnoty ročního maxima teplot
„at-satellite brightness“ z let 2015 až 2019, které byly získány ze satelitu Landsat8 .
Citlivost představuje intenzitu lidské reakce na vysoké teploty a závisí na individuálních charakteristikách jako věk,
zdravotní stav atd. Citlivost je posuzována identiﬁkací lidí v dané oblasti nejvíce ovlivněných extrémním teplem.
Adaptivní kapacita představuje schopnost vyrovnávat se, zotavovat se a přizpůsobovat se dopadům změn teplot.
Jednoduše řečeno, adaptivní kapacita je schopnost systémů tvořící veškerý urbánní ekologický systém,
přizpůsobovat se a reagovat na změnu, kterou v tomto případě je extrémní teplo. Je dobře známo, že vegetace a
vodní plochy pomáhají ochlazovat městské prostředí. Z toho důvodu, Adaptivní Kapacita byla spočítána jako součet
Pokročilého Vegetačního Indexu (měření hustoty vegetace) a Normalizovaného Diferenčního Vegetačního Indexu
(měření vodní plochy).
Index Urbánní Tepelné Zranitelnosti Prahy byl spočítán na základě křížové analýzy mezi Adaptivní Kapacitou,
Expozicí a Citlivostí. Podle toho byla zmapována Urbánní Tepelné Zranitelnost spolu s jejími součástmi.
V závěrečné fázi indexy Urbánní Tepelné Zranitelnosti byly zprůměrovány pro každou městskou čtvrť, ty pak byly
hodnoceny od nejnižšího váženého průměru indexu Urbánní Tepelné Zranitelnosti po nejvyšší. Tyto kroky se
provádějí za účelem zjištění čtvrti nejodolnější extrémním hodnotám tepla z hlediska povrchových teplot, vysoké
hustoty zalidnění a malého počtu vodních ploch a zeleni. Výsledek tohoto hodnocení nabízí užitečný nástroj
plánovačům strategií urbánního rozvoj, který pomáhá identiﬁkovat městské části/zastávky MHD potřebující
největší pozornost.
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PODĚKOVÁNÍ
Tato práce byla připravena společností ECOTEN urban comfort jako průvodní materiál pro mapu Urbánní Tepelné
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1. ÚVOD
1.1 O společnosti ECOTEN (Praha, Česká republika)
ECOTEN je profesionální konzultantská společnost v oblasti energetiky, životního prostředí a managementu. Byla
založena jako startup Ing. Jiřím Tencarem, Ph.D. v roku 2012 v Praze. Od té doby společnost rychle roste a dnes má
více než dvacet vysoce kvaliﬁkovaných stavebních, energetických inženýrů a inženýrů se zaměřením na životní
prostředí v Praze a osm inženýrů v Košicích.
Technické služby ECOTEN jsou rozmanité a zaměřují se na úsporu energie,
optimalizaci a design vytvořeného prostředí. Mezi hlavní služby, které
poskytuje svým klientům, patří:

🌎
🌎
🌎
🌎

energetické koncepce
SBToolCZ / LCA / LCC
udržitelné / chytré / energeticky efektivní budovy
urban comfort

ECOTEN urban comfort poskytuje poradenské služby architektům, vývojářům, inženýrům, územním plánovačům a
urbanistům a politikům. Napomáhá plánovat a rozvíjet pohodlné, bezpečné a energeticky efektivní městské
prostředí a stanovovat nejvhodnější strategie pro zvýšení odolnosti města proti dopadům klimatické změny
zejména pomocí:

🌎
🌎

vytvoření strategických map pro urbánní plánování, poskytování informací o městských tepelných
ostrovech k hodnocení zranitelnosti a odolnosti městského prostředí vůči extrémním teplotám. Cílem je
ochrana zranitelného obyvatelstva před přehřátím organismu / úpalem (silným vystavením vysokým
teplotám);
hodnocení urbánního tepelného mikroklimatu pomocí 3D simulace klimatických jevů ve městě. Cílem je
popis a hodnocení variant opatření s ohledem na maximalizaci mitigace tepelného ostrova města, resp.
zkoumané části města.

Pomáháme zainteresovaným osobám veřejného a soukromého sektoru v každé fázi jejich projektů pomocí našich
dovedností k identiﬁkaci oblastí zasažených tepelným ostrovem města s výskytem vysokého procenta zranitelných
lidí. Následně k identiﬁkaci nejvhodnějších mitigačních opatření a jejich přenesení do územně plánovací
dokumentace. Přispíváme tak ke zlepšení kvality života ve městech. Dle European Handbook for SDG Voluntary
Local Reviews1 vydaném Evropskou unií je Heat Vulnerability (tepelná zranitelnost) označena jako vzorové řešení v
boji s klimatickou změnou, resp. vzorové řešení pro poskytování informací pro městské/vládní plánování účinnější
ochrany zdraví lidí.

1.2 Ideový rámec našich činností
Rámcová úmluva OSN o změně klimatu (UNFCCC) deﬁnovala změnu klimatu jako „změnu klimatu, která je přímo
nebo nepřímo připisována lidské činnosti, která mění složení zemské atmosféry a která je kromě přirozené
Siragusa A., Vizcaino P., Proietti P., Lavalle C., European Handbook for SDG Voluntary Local Reviews, EUR
30067 EN, Publications O ce of the European Union, Luxembourg,
2020, ISBN 978-92-76-15403-7,
doi:10.2760/670387, JRC 118682
1
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proměnlivosti klimatu pozorována během srovnatelných časových období“. Jedním z nejvýznamnějších dopadů
změny klimatu je zvyšující se počet vln extrémního tepla po celém světě.
Dopady vln vysokých teplot na lidstvo se nejprve projevuje ve městech, neboť zde v současné době žije více než
polovina světové populace.
Jedním z jevů, který zhoršuje zranitelnost města vůči vlnám extrémních teplot, je vytvoření městských tepelných
ostrovů, které lze deﬁnovat relativní vyšší teplotou města oproti venkovskému okolí.

Obrázek 1: Efekt městských tepelných ostrovů (UHI). (Source: http://coolparramatta.com.au/about_us)

1.3 Naše planeta i město se otepluje
Od roku 2000 Evropa zažila již několik vln extrémně vysokých teplot a od 1960 se počet horkých dní téměř
dvojnásobně zvětšil. V extrémním horku roku 2003 bylo zaznamenalo až 70 000 úmrtí. Předpokládá se, že tyto jevy
se budou častěji opakovat a budou mít větší sílu. Kvůli rostoucí urbanizaci, kdy 73% lidí v Evropě žije v městech, se
zvýšila zranitelnost evropských měst. Praha není z této tendence výjimkou.
Efektivní plánování a chytré vedení města může tyto negativní dopady tlumit. K udržení vysoké míry připravenosti
na změnu klimatu jsou stále nezbytné i další kroky.
Zlepšení připravenosti města na změnu klimatu bude vyžadovat systematické vyhodnocování tepelné zranitelnosti
v různých oblastech. Mapa tepelné zranitelnosti vytvořená ECOTEN urban comfort má za cíl poskytnout strategický
dokument pro politickou reprezentaci hl.m.Prahy, městské plánovače, urbanisty a jiné zainteresované osoby. V
tomto dokumentu se hodnotí úroveň ohrožení extrémně vysokými teplotami na zastávkách veřejné dopravy v Praze
a také se identiﬁkují zastávky, kde je možné uskutečnit adaptační strategii. Maximalizace úsilí všech výše
zmíněných zainteresovaných osob pro ochranu občana před extrémním teplem je úlohou zásadní důležitosti.
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2. TEPELNÁ ZRANITELNOST A JEJÍ KOMPONENTY
Zranitelnost je komplexní pojem; z tohoto důvodu, mnoho faktorů má vliv na jeho deﬁnici a hodnocení. Mezivládní
panel pro změny klimatu IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) jej obecně deﬁnoval jako “tendence
nebo předpoklady k nepříznivému ovlivnění”. Podle zpráv zveřejněných IPCC a podle stávajících studií většina
výzkumných pracovníků deﬁnuje zranitelnost jako funkci expozice, citlivosti a adaptivní kapacity (Obrázek 2).

2.1 Teplotní expozice
Jedná se o přímé nebezpečí extrémních teplot ve městském
prostředí, které ovlivňuje uvažovanou oblast. Projevuje se jako
obecná převaha vysokých teplot po celém městě, která se dále
bude označovat jako “hot-spots”. Může se lišit v závislosti na
různých faktorech dané oblasti a jejího vytvořeného prostředí.

2.2 Citlivost
Jedná se o schopnost člověka reagovat na vysoké teploty a závisí
na individuálních charakteristikách, jako je věk, zdravotní stav atd.
Citlivost je hodnocena pomocí identiﬁkace zranitelných lidí v dané
oblasti, kteří jsou nejvíce vystavení extrémním teplotám.

2.3 Adaptivní kapacita
Jedná se o schopnost vyrovnávat se, zotavovat se a přizpůsobovat
se dopadům změn teplot. Jednoduše řečeno, adaptivní kapacita je
je schopnost systémů tvořící veškerý urbánní ekologický systém,
přizpůsobovat se a reagovat na změnu, kterou v tomto případě je
extrémní teplo.

Obrázek 2: Zranitelnost jako funkce teplotní
expozice, citlivosti a adaptivní kapacity
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3. METODOLOGIE
ECOTEN urban comfort vytvořil mapu zachycující zranitelnost povrchových zastávek městské hromadné dopravy v
Praze. Pro dosažení těchto cílů byla modiﬁkována technika hodnocení vytvořena mezinárodním panelem pro
klimatickou změnu IPCC. Identiﬁkace zranitelnosti míst zahrnuje expozici, citlivost a adaptivní kapacitu. Tento
proces kvantitativně hodnotí zranitelnost míst na základě následujících tří komponentů:

Teplotní Expozice

Zmapování expozice města bylo dosaženo identiﬁkací nejteplejších míst v rámci
jednotlivých částí města. Pro mapování byli zvoleny dny tzv. tropické dny, neboli dny, kdy
dle ČHMÚ teplota na územní hlavního města Prahy přesáhla 30 °C.

Citlivost

Identiﬁkace míst s vysokou citlivostí vůči extrémním urbánním teplotám je provedena na
základě obratu (vystupujících a nastupujících) cestujících v jednotlivých povrchových
zastávkách městské hromadné dopravy. Zvyšující se obrat cestujících je přímo úměrný
zvyšující se citlivosti místa.

Adaptivní kapacita

Úroveň modrozelené infrastruktury, nebo také stupeň zazelení a poměr vodních ploch, ve
městě značně ovlivňuje městské klima. Modrozelená infrastruktura významně odvrací
negativní efekty na populaci, které s sebou nesou vlny horka. Poměr a distribuce
modrozelené infrastruktury je vyjádřena adaptivní kapacitou.

Obrázek 3.1: Rámec pro Tepelnou Zranitelnost
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3.1 Sběr dat
Tabulka 3.2 Zdroje dat
ZDROJ DAT
Landsat 8 TIR
EO Satellite

POŘÍZENA DATA

ÚČEL

DETAILY

Band 10 - Tepelné infračervené
záření

Výpočet teplot At-Satellite
Brightness (ASB)

Příloha 1

Výpočet Pokročilého Vegetačního
Indexu a Normalizovaného
Diferenčního Vodního Indexu

Příloha 2

Analýza zastavení zatížení
autobusů a tramvají

Příloha 3

Band 2 - Modré pásmo

Sentinel 2A EO
Satellite

Band 3 - Zelené pásmo
Band 4 - Červené pásmo
Band 8 – Blízké infračervené záření

OpenData
Prague

Rozbor zatížení zastávek

3.2 Teplotní expozice
3.2.1 Teploty At-Satellite Brightness (ASB)
Radiační teplota ASB ukazuje měření radiace mikrovlnného záření, které se vzestupně pohybuje od nejvyšší části
atmosféry ke družici. Vyjadřuje se v jednotkách teploty ekvivalentního absolutně černého tělesa.
Veškerá data byla pořízena pomocí dálkového průzkumu Země družicovým systémem Landsat 8. Získání
multispektrálních dat Země s vysokým rozlišením se poskytuje na globálním základě dvakrát měsíčně. Mezi satelity
Landsat 8 také patří užitečné zatížení teplotního infračerveného senzoru (TIRS), které měří teplotu povrchu půdy,
kterou se dá představit radiačními teplotami ASB. Tento satelit obíhá kolem Země a prochází každým bodem
planety každých sedm dní. TIRS se skládá jenom ze dvou pásem: Pásmo 10 a Pásmo 11.
Radiační teploty ASB byly spočítány v pásmu 10 pro všechny snímky, pořízené za dostupné dni v červnu, červenci a
srpnu za roky 2015 až 2019. Pro každé pásmo byla provedena náležitá atmosférická korekce, aby bylo možné získat
teploty ASB, jak je uvedeno v části 3.2.2.
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3.2.2 Roční maximální radiační teploty ASB za roky 2015-2019

2015

2016

2017

2018

2019
Obrázek 3.2: Roční maximální radiační teploty ASB v Praze za roky 2015-2019
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3.2.3 Vážený průměr ročních maximálních teplot ASB
Vážený průměr byl spočítán na základě počtu extrémně horkých dní jako váhy pomocí níže uvedené rovnice:
Vzorec 3.1:

(3.1)
Kde:

·

Tmax : Maximum teplot pořízených pomocí dat Landsat 8 za každý rok v Kroku 3

·

Dheat : Počet extrémně horkých dní pro každý rok, pořízených v Kroku 2

·

Tavg : Vážený průměr teplot pořízených pomocí dat Landsat 8 v průběhu 5 let (2015- 2019)

Váha je založená na počtu dní v každém jednotlivém roce, kdy Praha zaznamenala teplotu nad 35°C. Tento počet je
uveden v tabulce 3.3. Po získání hodnot vah pro každý rok, byl vážený průměr povrchových teplot Prahy získán
pomocí rovnice 3.1, jak je znázorněno na obrázku 3.3.
Tabulka 3.3: Počet horkých dní pro každý rok
(Zdroj: https://www.usclimatedata.com/climate/united-states/us )

ROK

EXTRÉMNĚ HORKÉ DNI
(>35ºC) - VÁHA

2015

33

2016

17

2017

15

2018

31

2019

25

3.2.4 Index Expoziční (EI)
Pro měření EI byly získány hodnoty váženého průměru teplot pro každý rok (sekce 3.2.2), pak byly normalizovany
teploty 35°C až 55°C a byly dosazeny do intervalu mezi 0 a 1. Obrázek 3.7 znázorňuje tento krok.
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Roční maximální teploty ASB

2015

2016

2017

2018

2019

Obrázek 3.3: Výpočet váženého průměru

Obrázek 3.4: Výpočet expozičního indexu Prahy

13

3.3 Citlivost
3.3.1 Intenzita dopravy na zástavkách
Četnost použití zastávek veřejné dopravy představuje míru citlivosti zastávek v závislosti na extrémních teplotách,
například jako efektu městského tepelného ostrova. Vysoká četnost použití zastávek veřejné dopravy znamená
vysoký celkový počet cestujících. Ve dnech, kdy se pozorují extrémně vysoké teploty je na frekventovaných
zastávkách více lidí vystaveno přehřátí či úpalům a dalším dopadům vysokých teplot. Index byl normalizován na
základě maximálních a minimálních hodnot frekvence zatížení zastávek na hodnoty 0 až 1, které představují Index
Citlivosti zastávek veřejné dopravy hlavního města Prahy.

Obrázek 3.5: Index Citlivosti Prahy

14

3.4 Adaptivní kapacita
3.4.1 Pokročilý Vegetační Index
Pokročilý Vegetační Index představuje “optimalizovaný” vegetační index se zvýšenou citlivostí pro hustou vegetaci.
Evropská kosmická agentura vyvíjí nový družicový systém Sentinel, který se skládá ze dvou satelitů pro pozorování
Země z důvodu splnění požadavků na plné pokrytí snímaného území. Hodnota EVI byla vypočtena za použití pásma
2, 4 a 8 z družice Sentinel 2A.

Obrázek 3.6: Pokročilý Vegetační Index Prahy
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3.4.2 Normalizovaný Diferenční Vodní Index
Normalizovaný Diferenční Vodní Index pomocí dat dálkového průzkumu Země ukazuje analýzu vodních ploch. Pro
jeho výpočet se použily pásma B08 a B11 družice Sentinel 2A. Je nejvhodnější pro mapování vodních ploch, protože
vodní plochy mají silnou absorpci a nízké záření v intervalu od viditelných po infračervené vlnové délky.

Obrázek 3.7: Normalizovaný Diferenční Index Prahy
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3.4.3 Index Adaptivní Kapacity
Adaptivní Kapacita byla spočítána jako součet Pokročilého Vegetačního Indexu a Normalizovaného Diferenčního
Vegetačního Indexu. Normalizace zde nebyla nutná, protože oba dva indexy byly již předem normalizovany. Tento
krok je znázorněn na obrázku 3.8 a 3.9.

Obrázek 3.8: Mapy zobrazující Pokročilý Vegetační index a Normalizovaný Diferenční Vodní Index

Obrázek 3.9: Výpočet Adaptivní Kapacity
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3.5 Výpočet Indexu Urbánní Tepelné Zranitelnosti
Index Urbánní Tepelné Zranitelnosti byl vypočten podle níže uvedeného vzorce:
Vzorec 3.3: UHVI = EI + SI - ACI

Tento krok je zobrazen na obrázku 3.10 a 3.11.

Obrázek 3.10: Mapy zobrazující Expoziční index (EI), Index Citlivosti (SI) a Index Adaptivní Kapacity (ACI)

Obrázek 3.11: Výpočet Indexu Urbánní Tepelné Zranitelnosti (UHVI) Prahy

Ná základě mapy Indexu Urbánní Tepelné Zranitelnosti Prahy bylo vybráno 5 typů zastávek s nejvyšší
hodnotou a zároveň reprezentující typickou konﬁguraci a umožňující realizaci některých z adaptačních
opatření.
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4. ZASTÁVKY POVRCHOVÉ DOPRAVY
4.1 Klasiﬁkace zastávek
Index tepelné zranitelnosti zastávek MHD umožnil dělení do 5-ti kategorií. Kompletní přehled kategorizace všech
zastávek seřazený dle míry tepelné zranitelnosti. Níže
Kategorie A
Zastávka typická pro pražskou památkovou rezervaci a
širší centrum. Zastávky v rámci pěší zóny nebo s nízkou
úrovní silničního provozu. Zastávka je umístěna v
úzkém uličním koridoru, často bez zeleně i možnosti k
jejímu umístění.

Kategorie B
Zastávka běžná pro vnitřní i vnější město nacházející se
mimo památkovou rezervaci. Samotná zastávka se
nachází uvnitř silničního tělesa, mezi tramvajovým a
silničním pásem. Tyto zastávky jsou typické pro širší
koridory nebo polootevřené prostory.

Kategorie C
Zastávka běžná pro části Prahy mimo památkovou
rezervaci. Zastávky se nachází podél kombinovaného
tramvajového a silničního pásu. Uliční proﬁl je tvořen
dostatečně širokým koridorem, v některých případech
doplněn stromy nebo nízkorostoucí zelení.

Kategorie D
Zastávka typická pro vnější město, rozvojové a
industriální části. Jedná se o zastávku situovanou
podél kombinovaného tramvajového a silničního pásu
nebo pouze tramvajového pásu. Uliční proﬁl je
polootevřený nebo otevřený, v některých případech
doplněn o stromy a nízko rostoucí zeleň.
Kategorie E
Zastávka typická pro vnější město, běžně umístěná
podél významnějších silničních tahů. Uliční proﬁl může
být polootevřený nebo otevřený, v některých případech
doplněn o stromy a nízko rostoucí zeleň. Tramvajový
pás nahrazuje silniční.

Obrázek 4.1: Klasiﬁkace zastávek vč. graﬁckých schémat

4.2 Příkladové zastávky
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I.

Kategorie A – I.P.Pavlova
Zástupcem kategorie A je jedna z nejvytíženějších stanic městské povrchové dopravy – I.P.Pavlova.
Stanice nacházející se v širším centru, na vnějším okraji památkové rezervace. Speciﬁcky část
v Jugoslávské ulici. Prostor je tvořen úzkým uličním koridorem určeným pouze pěší a tramvajové
dopravě. Uliční úroveň je tvořena dlážděným povrchem a přístřešky zastávek, v místě se nenachází
zeleň, ani prostor pro její umístění. Navazující ulice Ječná se svažuje směrem k západu. Tato strana není
tedy zastíněna a odpolední slunce tento prostor výrazně zahřívá.

Obrázek 4.2: Tramvajová zastávka I.P.Pavlova (Jugoslávská ul.)

II.

Kategorie B - Dejvická
Zastávky v okolí stanice Dejvická jsou typickým zástupcem kategorie B. Zastávky se nachází v širším
městě. Prostory zastávkových ostrovů jsou umístěné mezi tramvajovým a automobilovým pásem.
Zastávky jsou umístěny v rámci polootevřeného prostoru nebo širokém uličním koridoru. V rámci
vlastního zastávkového ostrova není prostor pro umístění zeleně, nicméně v okolí se prostor pro
umístění zeleně může vyskytovat, např. v ulici Svatovítská. Případně u nástupiště vzniká větší prostor,
kde je možné zeleň umístit, např. v ulici Jugoslávských partyzánů. Evropská ulice směřuje na západ a
umožňuje tak odpolednímu slunci tento prostor výzazně zahřívat.

Obrázek 4.3: Tramvajová zastávka Dejvická
(Evropská ul.)

Obrázek 4.4: Tramvajová/bus zastávka
(Vítězné náměstí/Svatovítská)
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III.

Kategorie C - Anděl
Zastávky umístěné u stanice Anděl jsou koncipovány jako pěší zóny s omezeným přístupem automobilů
mimo památkovou rezervaci. Koleje prochází v ose komunikace. Zastávka v ulici nádražní má stranu k
nové výstavbě rozšířenou vč. umístění zeleně, kdy její orientace je jižní. Ulice Plzeňská odpovídá spíše
Kategorii A.

Obrázek 4.5: Tramvajová zastávka Anděl
(Plzeňská ul.)

IV.

Obrázek 4.6: Tramvajová zastávka Anděl
(Nadražní ul.)

Kategorie D - Palmovka
Zastávky umístěné v rozsáhlé ploše, otevřený a polootevřený prostor s omezeným přístupem
automobilů mimo památkovou rezervaci. Zeleň je využita v menší míře. Ve západním směru z Na
Žertvách k Libeňskému mostu je prostor otevřen odpolednímu slunci. V části Na Žervách stávající
zástavba efektivně odstiňuje jižní slunce a vytváří příjemný stín. Část s nástupištěm směřujícím k
Žižkovu je zcela otevřená solárnímu záření celý den.

Obrázek 4.7: Tramvajová zastávka Palmovka
(Na Žertvách)

Obrázek 4.8: Tramvajová zastávka Palmovka
(Libeňský most)
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V.

Kategorie E - Kačerov
Zastávky umístěné v rozsáhlé ploše, polootevřený až otevřený prostor bez tramvajové
dopravy. Zastávky jsou budované na okrajích komunikace, která je velmi široká. Nástupiště pro
směr Kunratice je otevřený jižnímu a východnímu slunci. Při odpolední špičce je tak
frekventovaný prostor ve stínu.

Obrázek 4.9: Autobusová zastávka Kačerov (Michelská ul.)
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5. ADAPTAČNÍ OPATŘENÍ PRO ZASTÁVKY POVRCHOVÉ
DOPRAVY
5.1 Důvody pro opatření
Globální trend, který se nevyhýbá České republice, ani jejímu hlavnímu městu, je klimatická změna.
Takzvané globální oteplování neboli změna klimatu nespočívá pouze v rostoucí teplotě, ale ve zvyšujícím
se počtu dní s externími podmínkami, jakými jsou například vlny horka, delší a výraznější sucha, přívalové
deště a povodně.
Zaměříme-li se pouze na zvyšující se teploty a vlny horka v kombinaci s velkým podílem zpevněných
ploch, můžeme vidět, jak je ovlivňováno celkové mikroklima území způsobující přehřívání povrchů, vyšší
teploty, vyšší výparnost, rychlý odtok srážkových vod, prašnost a další.
Sucha společně s vysokými teplotami způsobují tepelný ostrov města, který vzniká v důsledku vysoké
absorpce tepla urbánními povrchy. Efekt tepelného ostrova můžeme sledovat na vyšší teplotě měřenou v
sídlech oproti okolní volné krajině.
Lze předpokládat, že důsledkem klimatických změn a tepelných ostrovů bude zvýšený podíl negativní
dopadů na zdraví zranitelných skupin obyvatel se sníženou schopností termoregulace (zejména starší,
nemocní a velmi malé děti), tedy zvýšené riziko přehřátí nebo dehydratace organismu. Zároveň výkyvy
klimatu budou více zatěžovat infrastrukturu, konstrukce budov a snižovat tak jejich životnost, což sebou
přináší i vyšší náklady na údržbu a opravy.

5.2 Možnosti
Města musí najít způsoby, jak se přizpůsobit stále více extrémnějším a delším podnebným výkyvům od
normálu. Pouze kombinace zmírňujících a adaptačních opatření může městům zajistit dostatečnou
odolnost vůči klimatickým změnám.
Zastávky povrchové dopravy nikterak nemohou ovlivnit ani se podílet na vzniku skleníkových plynu, a
proto jediný typ opatření, která se k těmto místům vztahuje jsou adaptační. Adaptační opatření umožní,
abychom se v čase změnám klimatu přizpůsobili a maximálně snížili negativní dopad těchto vlivů.
Principiálně jsou adaptačních opatření rozdělena do tří širších kategorií:
●
●
●

Technologická řešení, tzv. šedá opatření
Ekosystémová řešení, tzv. zelená a modrozelená opatření – možnosti adaptačních opatření
vycházející z ekosystémů,
Behaviorální řešení, tzv. měkká opatření – změny v chování, řídících a politických přístupech.

5.3 Vhodná opatření
Efektivní opatření se nebudou pouze přizpůsobovat větším povětrnostním extrémům a extrémním jevům,
ale využijí měnící se podmínky jako příležitost k zatraktivnění veřejné dopravy a veřejného prostoru jako
takového. Účinná opatřený především přinášejí zvýšený komfort a ochranu obyvatelstva a uživatelů
veřejné dopravy v případech extrémních klimatických vlivů. Opatření mohou být kombinována pro
dosažení vyšší účinnosti a tedy i lepší tepelné pohody.
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PŘÍLOHY
Příloha 1: Detaily družice Sentinel 2A
P1.1 Detaily o pásmech
ČÍSLO PÁSMA

CENTRÁLNÍ VLNOVÁ
DÉLKA (nm)

ŠÍŘKA PÁSMA (nm)

2

493.4

66

3

559.8

36

4

664.6

31

8

832.8

106

PROSTOROVÉ
ROZLIŠENÍ (m)

VELIKOST PIXELU
(m)

10

10

*ZDROJ:https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-2/instrument-payload/resolution-and-swath

P1.2 Detaily pořízení dat
Poloha
Data pořízení dat
Scene Central Time

Praha, Česká republika
30-06-2019
10:06:59 GMT (11:07 CEST)

Příloha 2: Detaily Landsat 8 TIRS
P2.1 Detaily o pásmech*
SPEKTRÁLNÍ PÁSMO

VLNOVÁ DÉLKA (µm)

PROSTOROVÉ ROZLIŠENÍ

VELIKOST PIXELU (m)

Band 10 - Long
Wavelength Infrared

10.6 - 11.2

100

30**

* TIRS pásma 10-11: byly pořízeny s prostorovým rozlišením 100 metrů, pak byly převzorkovány do 30 metrů, aby
odpovídaly multispektrálním OLI pásmům.
** ZDROJ: https://landsat.gsfc.nasa.gov/landsat-8/landsat-8-bands/

P2.2 Detaily pořízení dat
Poloha
Data pořízení dat
Scene Central Time

Praha, Česká republika

Všechny dostupné dni v červnu, červenci a srpnu
2015-2018 a také v červnu 2019
18:32:02 GMT (19:32 CEST) - Approximate
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Příloha 3: Detaily volno dostupných dat
P3.1 Detaily OpenData Prague
DATA

POPIS

Rozbor zatížení zastávek

Průzkum zatížení zastávek TRAM2016 a BUS17.

Městské části

identiﬁkace městských částí Prahy.

Zastavky PID dle druhů dopravy

přehled všech zastávek městské hromadné dopravy z 5/2018
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