
   
 

Projekt TL01000294: Sluneční energie, voda v krajině, vegetace: nová metodika 

vzdělávání pracovníků městských úřadů a inovace školní výuky k tématu 

efektu hospodářských zásahů na regionální klima.  

Metodické listy pro pracovníky městských úřadů – pilotní verze 

Upozornění!  

Toto je pilotní verze připravované metodiky, která je vyvíjena v rámci projektu 

TL 01000294 řešeného s podporou TAČR. Veškeré materiály jsou právě 

ověřovány v praxi a budou následně upravovány do konečné podoby. Řešitelský 

kolektiv vítá jakékoli konstruktivní připomínky a návrhy, které by mohly ke 

zdokonalení této metodiky přispět. Kontaktní adresa: ryplova@pf.jcu.cz 

1. Cíle a obsah metodiky: 
Cílem této metodiky je umožnit zaškolení pracovníků MěÚ v problematice role 
vegetace pro udržení vody v krajině, tak, aby byli sami schopni zodpovědně posuzovat 
navrhované hospodářské zásahy do krajiny s cílem zlepšit lokální klima udržet v krajině 
vodu. Metodika obsahuje v části teoretické přehled a stručné vysvětlení základních 
dějů v oblasti vztahů solární energie - vegetační kryt - voda v krajině a doporučuje 
vhodné měřicí přístroje společně s popisem a nácvikem metodiky měření. V části 
praktické jsou uvedeny vybrané terénní případy, spolu se způsoby jejich hodnocení. 
Teoretická část metodiky vychází z připravované knižní publikace, kde budou veškeré 
zde zmíněné děje vysvětleny podrobněji. Tato publikace bude dostupná zdarma on-
line na těchto stránkách nejpozději v lednu 2021.  

2. Teoretický rámec a přístrojové vybavení  

2.1. Sluneční energie a její měření 
Slunce je základem existence života na Zemi. Sluneční záření dodává energii stěžejním 

procesům, které v biosféře probíhají, jako je oběh vody a produkce biomasy. Bez 

sluneční energie by byla atmosféra v tuhém stavu, slunce ohřívá naší planetu o 280 oC.  

Na hranici zemské atmosféry dopadá přibližně 1367 W m-2 sluneční energie (tzv. 

solární konstanta). V průběhu roku se ovšem množství energie mění zhruba v rozsahu 

1320 – 1410 W m-2  podle vzdálenosti na Země od Slunce na její eliptické dráze. 

Přibližně 25 % - 40 % z tohoto záření se však ztrácí při průchodu atmosférou (odrazem, 

absorpcí). Na povrch území České republiky tak dopadá při jasné obloze v letních 

měsících přibližně 800 – 1000 Wm-2.  Tyto hodnoty vyjadřují tzv. globální sluneční 

záření. Jeho hodnoty se pravidelně monitorují např. na některých stanicích ČHMÚ, 

jejich znalost je důležitá i pro provozovatele slunečních elektráren. Měřiče globálního 

slunečního záření jsou na trhu snadno dostupné. 
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2.2. Přístroje a pojmy nezbytné pro měření následujících základních veličin: 
1. Sluneční záření 
2. Teplota  
3. Vlhkost vzduchu, rosný bod 
4. Atmosférický tlak 
5. Rychlost větru 

 
1. Sluneční záření 

Pro naše účely se jeví nejvhodnějšími cenově dostupné, kompaktní ruční měřiče příkonu 
slunečního záření založené na polovodičovém efektu. Např. námi v praxi ověřený přístroj měří 
sluneční záření ve spektrální oblasti 400-1100nm v rozsahu 0 – 3990 W/m2. Intenzitu 
slunečního záření odečítáme přímo na displeji v energetických jednotkách (W/m-2)   na rozdíl 
od většiny luxmetrů.  
Dokonalejší jsou termočlánkové radiometry, používané v meteorologických stanicích, ale 
jejich cena je řádově vyšší a navíc potřebují na vyhodnocení přesný mikrovoltmetr nebo 
převodník. 
 

2. Teplota 
Pro pochopení problematiky měření teplot a výuku je nezbytné měřit povrchovou teplotu 
infračerveným teploměrem, povrchovou teplotu kontaktním teploměrem, teplotu vzduchu 
teploměrem a dále i relativní vlhkost vzduchu. Pro posouzení celkového teplotního obrazu, 
tedy rozložení teplot je vhodná termovizní kamera, jejíž ceny postupně klesají a jednodušší 
verze jsou cenově dostupné.  
 

Přístroje pro měření teploty 
a. Infračervený teploměr s kontaktním čidlem   

Infračervený teploměr (pyranometr) je dnes nejčastěji používaným typem teploměru. 
Setkáváme se s ním již od dětských let například u lékaře. Je to nejpohodlnější a nejpřesnější 
přístroj na měření povrchové teploty. Infračervený teploměr (IČ = IR/infrared) měří radiační 
teplotu, tedy vlnovou délku záření vydávaného tělesem. Jeho výhodou je, že v podstatě 
nezáleží na makroskopické struktuře povrchu. Ale má i své nevýhody, které je důležité ukázat 
a pokusit se vysvětlit. Radiační teplota je závislá na fyzikálních vlastnostech povrchu – na jeho 
emisivitě, tedy nakolik se chová jako černé těleso. Pyranometr pro naše použití musí být 
vybaven také dotykovou termočlánkovou sondou (lze dohledat u komerčních výrobků), která 
je důležitá právě k pochopení emisivity, kdy se například u lesklého plechu výrazně liší radiační 
teplota od skutečné teploty povrchu. 
 

b. Kombinované čidlo teploty vzduchu a relativní vzdušné vlhkosti 

Dalším důležitým čidlem pro prezentaci a výuku je čidlo pro měření teploty vzduchu, 
kombinované se senzorem relativní vlhkosti vzduchu. Teplota vzduchu je veličina, se kterou 
se setkáváme při každé předpovědi počasí. Toto kombinované čidlo je vhodné mít 
v meteorologickém krytu, aby výsledek nebyl ovlivněn přímým osluněním. K relativní vlhkosti 
vzduchu se vrátíme v dalším výkladu.  
Pomocí těchto dvou měřicích přístrojů lze na malém pozemku ukázat rozdíl mezi teplotou 
vzduchu, která je výslednicí působení všech okolních povrchů, oblohy a proudění vzduchu. 
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Názorné jsou rozdíly extrémů teplot na osluněném holém povrchu, ve stínu a na vegetačním 
povrchu (vzrostlý trávník).  
 

c. Termovizní kamera  

Termovizní kamera jako edukační pomůcka, která je dnes již cenově dostupná, je důležitá 
z několika důvodů: 

 Zobrazuje teplotní scénu jako celek a ukazuje rozdíly teplot jednotlivých povrchů 
v daném okamžiku a souvislostech, na kterých je možné vysvětlit mnohé fyzikální děje, 
které okolo nás probíhají a které ovlivňují teplotní pole,(odraz, absorpce, výpar). 

 Informace zprostředkovaná přes displej je mladým lidem daleko bližší a jsou zvyklí jí 
zpracovávat. 

 U současných i jednoduchých a cenově dostupných kamer lze informace 
(termosnímky) předávat přes wi-fi rozhraní do tabletů a lze s nimi dále pracovat. 

 
3. Vlhkost  

 
Pro měření vlhkosti vzduchu máme již k dispozici kombinovaný měřič relativní vlhkosti a 
teploty vzduchu. Tato čidla a jimi naměřená data využíváme následovně:  
 relativní vlhkost vzduchu udává poměr mezi okamžitým množstvím vodní páry ve vzduchu a 
množstvím páry, které by měl vzduch o stejném tlaku a teplotě při plném nasycení. Udává se 
v procentech (%). Relativní vlhkost vzduchu se též někdy označuje jako poměrná vlhkost.  
Tyto naměřené hodnoty nám umožňují  vyhledat v tabulkách absolutní vlhkost, jinak řečeno 
hustotu vodní páry neboli měrnou hmotnost vodní páry, která vyjadřuje hmotnost vodní páry 
obsažené v jednotce objemu vzduchu. V meteorologii se vyjadřuje nejčastěji v gramech vodní 
páry na metr krychlový vzduchu. Vzhledem k tomu, že množství sytých par (100% nasycení) 
závisí především na teplotě vzduchu, mění se relativní vlhkost vzduchu s jeho teplotou i přesto, 
že absolutní množství vodních par zůstává stejné. Tato vlastnost má velký význam při vzniku 
oblaků a tím i tvorbě počasí. Pro pochopení podstaty přenosu energie vodními parami 
v přírodě je také nutné pochopit pojem rosný bod. Rosný bod (teplota rosného bodu) je 
teplota, při které je vzduch maximálně nasycen vodními parami, relativní vlhkost vzduchu 
dosáhne 100 %. Pokud teplota klesne pod tento bod, vodní pára kondenzuje na vodu 
kapalnou. Teplota rosného bodu je různá pro různé absolutní vlhkosti vzduchu: čím více je 
vodní páry ve vzduchu, tím vyšší je teplota rosného bodu, čili tím vyšší teplotu musí vzduch (a 
pára) mít, aby pára nezkondenzovala. Naopak pokud je ve vzduchu vodní páry jen velmi málo, 
může být vzduch chladnější, aniž pára zkondenzuje.  
 

4. Rychlost větru, relativní vlhkost a rosný bod 
 
Další veličinou, se kterou se setkáváme v meteorologickém zpravodajství, je rychlost větru. 
Rychlost větru se měří anemometrem. Existují jednoduché ruční měřicí přístroje, které v sobě 
zahrnují vrtulový anemometr na měření rychlosti větru a také teploměr a vlhkoměr. Na displeji 
potom můžeme současně odečíst rychlost větru a teplotu a následně lze přepnout a odečíst 
hodnotu relativní vlhkosti vzduchu a také rosného bodu. Je to vhodný doplněk pro ucelený 
pohled na aktuální meteorologickou situaci bez dalšího dopočítávání zájmových veličin. 
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Přístrojové vybavení - příklady  v praxi ověřených měřících přístrojů 

 
Během vývoje této metodiky byla testována řada měřících přístrojů, splňujících výše uvedené požadavky pro 

měření jednotlivých veličin. Nabídka na trhu je široká a stále se mění, uživatelé této metodiky tedy mohou vybírat 

z mnoha variant. Pro ilustraci níže uvádíme příklady některých ověřených přístrojů, včetně jejich přibližných cen 

bez DPH v roce 2019. Snahou autorského kolektivu bylo uvést příklady přístrojů relativně levných, avšak 

spolehlivých, jejichž přesnost měření byla ověřena, a které se pro účely metodiky osvědčily. Tyto příklady nelze 

chápat jako doporučení či propagaci konkrétních značek, autoři metodiky nejsou vázáni žádnými smluvními 

závazky s jednotlivými výrobci. 

  

 Sluneční energie měřená ve W.m-2    
Měřič výkonu slunečního záření EXTECH SP 505                              3 200  Kč  

 Infračervený teploměr s kontaktním termočlánkovým čidlem 
FLIR TG 56                                                                                    5 200  Kč 

EXTECH IR 267                                                                            1 200  Kč 

 Termovizní  kamera: 
FLIR C3     s   WiFi                                                                                  15 000 Kč 

 Měřič a záznamník teploty a relativní vlhkosti 
LASCAR EL-USB-2 LCD+                                                                         2 400 Kč 

nebo  

EXTECH RHT50 (vlhkost, teplota a tlak vzduchu)                             3  300 Kč 

 Termoanemometr 
EXTECH 45158                                                                                    3 100 Kč 

 

2.3. Nácvik měření 
 

1. Měření slunečního záření 

 

O intenzitě dopadajícího slunečního záření se můžeme sami snadno přesvědčit 

měřením. Standardně se měří množství sluneční energie dopadající na vodorovnou 

plochu. Přesvědčte se natáčením čidla, že množství sluneční energie je nejvyšší při 

kolmém dopadu slunečních paprsků.  

 
 Změřte intenzitu globálního slunečního záření na volném prostranství za jasného slunečního 

dne a za oblačného dne 
  

 Jasný den Oblačný den 

Globální sluneční 
záření [W.m-2] 
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 Za jasného slunečního změřte intenzitu globálního slunečního záření pod korunou stromu a v jeho 
těsném sousedství na volném prostranství. Přemýšlejte, proč se naměřené hodnoty významně liší? 

  

 Pod korunou stromu Volné 
prostranství 

Rozdíl 

Globální sluneční záření 
[W.m-2] 

   

 
 
 
 
 

 

2. Měření teploty – klimatizační efekt vegetace 
 

 Pomocí infračerveného bezkontaktního teploměru s laserovým zaměřovačem či pomocí 
termokamery změřte povrchovou teplotu jakkoli zpevněného suchého povrchu na plném 
slunečním svitu na volném prostranství a ve stínu stromu.  Jak můžeme vysvětlit výrazně nižší 
teplotu ve stínu stromu? 
 
 

 

 

 

Vysvětlení rozdílu: 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.4. Distribuce sluneční energie v krajině (obr.1) 
 

Zjištěné rozdíly v naměřené intenzitě globálního slunečního záření a povrchové teploty na 

volném prostranství a pod stromem ukazují   úlohu vegetace v distribuci sluneční energie 

v krajině. Sluneční záření, které dopadá na zemský povrch, se částečně odráží, částečně ohřívá 

zemský povrch a od něj se ohřívá vzduch. Ten turbulentně proudí vzhůru (zjevné teplo), část 

energie spotřebovaná na výpar vody z půdy, (evaporace) a z rostlin (transpirace) se označuje 

jako latentní, skryté teplo evapotranspirace, a část přechází do země (tok tepla do půdy). 

 Pod korunou 
stromu 

Volné 
prostranství 

Rozdíl 

Povrchová 
teplota oC  
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Obr. 1: Schematické znázornění distribuce sluneční energie v krajině s vegetací 

 
S: Globální sluneční záření , nebo – li  globální (celková) sluneční radiace (používaný vědecký termín  

„incoming solar radiation“(ISR)) dopadající na zemský povrch obsahuje přímé i rozptýlené záření 
všech vlnových délek. Při zatažené obloze postrádá sluneční světlo dopadající na zemský 
povrch složku záření přímého, je tvořeno pouze zářením rozptýleným. Hustá oblačnost 
pohlcuje velkou část slunečního záření. 
O: odražené záření  („Radiation reflected“, Rr). Poměr mezi zářením odraženým a dopadajícím se 
nazývá albedo (α). Vysoké albedo (relativně vysoký odraz) má světlý, suchý povrch. Naopak 
nízké albedo má tmavý povrch a zejména voda a tedy i vlhká vegetace. Ve slunných dnech 
odráží světlá betonová plocha cca 25% energie, zatímco vodní hladina rybníka odráží nanejvýš 
10%. Odraz různých typů vegetace se příliš neliší a pohybuje se okolo 20 %, relativně méně 
odráží po většinu roku vegetace dobře zásobená vodou.    
Sč: Čisté  sluneční  záření (vědecky Rn „net radiation“) čistý tok slunečního záření 
(krátkovlnného a dlouhovlnného) mezi zemským povrchem a atmosférou přes jednotku 
plochy. Je to suma veškeré přicházející energie mínus suma veškeré energie odcházející 
(vyzařované, emitované).  
T: Teplý vzduch (vědecky H/heat, zjevné teplo): Sluneční energie ohřívá povrch a od něho se 
ohřívá vzduch, který turbulentním prouděním stoupá vzhůru. Vzrůstající teplotu povrchu i 
vzduchu vnímáme a můžeme ji měřit teploměrem, proto se nazývá teplem zjevným (citelné, 
pocitové). Letci znají vzestupné proudění ohřátého vzduchu pod pojmem termika 
V: Výpar (skupenské teplo, L*E - latentní, skryté teplo evapotranspirace) je energie využitá k 
přeměně skupenství kapalného na skupenství plynné. Při kondenzaci vodní páry zpět na 
kapalinu na chladných místech nebo v atmosféře se skupenské teplo opět uvolňuje.  
P: Tok tepla do půdy (ve vědecké terminologii tok tepla do půdy – G/ground, vedení tepla). V 
létě se půda postupně ohřívá (tok tepla je kladný), v zimě nebo během chladné noci v létě 
půda chladne (tok tepla je záporný).  
F: Fotosyntéza (vědecky P z angl. „Photosynthesis“). Tok sluneční energie fotosyntézou do 
biomasy rostlin tvoří velmi malou část celkové energetické bilance (max. 1%). Počítá se jako 
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množství sluneční energie vázané ve vznikající biomase. V naších podmínkách činí za slunného 
počasí a dostatku vody denní přírůstek sušiny přibližně 10 g.m-2, což odpovídá průměrnému 
energetickému toku 4 W.m-2.   
OP: Ohřev porostu (ve vědecké terminologii  J). Množství energie spotřebované na ohřev porostu 
závisí na množství biomasy a obsahu vody v této biomase.(4,18kJ.kg-1.K-1 = 1,16Wh.kg.K-1, 
dříve 1kcal.kg-1.K-1).  
 
 
Tělesa vyzařují dlouhovlnné záření. Teplejší těleso předává teplo tělesu chladnějšímu. Podle 
Stefanova – Boltzmannova zákona intenzita vyzařování roste se čtvrtou mocninou teploty 
zářícího tělesa (I = σ T4). Prakticky to například znamená, že povrch země chladne v noci 
rychleji proti chladné jasné obloze nežli při zatažené obloze. Mraky mají vyšší teplotu nežli 
jasná obloha bez mraků.  Intenzitu toku energie dlouhovlnného záření lze na základě 
Stefanova – Boltzmanova zákona odhadnout: rozdíl 1 oC představuje tok přibližně 5W.m-2, 
rozdíl 10 oC představuje potom tok 50W.m-2.       

 

2.4.1. Role vegetace v distribuci sluneční energie v krajině  
Osud sluneční energie dopadající na zemský povrch se významně liší v krajině s dostatkem 
vegetace zásobené vodou a v krajině s nedostatečným vegetačním krytem. Měřením jsme se 
přesvědčili, že v  našich podmínkách dopadá za jasného dne několik set až 1000 W m-2.  Pokud 
sluneční energie přichází na suchý povrch bez vegetace, přeměňuje se převážně na zjevné 
teplo. Od ohřátého povrchu se pak ohřívá vzduch. Lehký teplý vzduch stoupá vzhůru. Zrychluje 
se tak i proudění vzduchu. V krajině zásobené vodou a pokryté vegetací se však podstatná část 
slunečního záření (až 80 %) spotřebovává na výpar vody. Rozdíl v distribuci sluneční energie 
na odvodněné ploše a ve vegetaci dobře zásobené vodou je ve slunném dnu v rozsahu několika 
set W.m-2. Na evapotranspiraci se spotřebovává 400 W.m-2 i více v závislosti na vlastnostech 
porostu, stupni zásobení vodou apod.  Na výpar jednoho litru vody o teplotě 20o C se 
spotřebuje 2,45 MJ ≈ 0,68 kWh sluneční energie. Vzrostlý strom dobře zásobený vodou s 
poloměrem koruny 4m za jasného dne odpaří cca 200l vody. Na výpar tedy spotřebuje 136 
kWh sluneční energie. Tato energie se proto neuvolní jako zjevné (pocitové) teplo. Stromy (a 
vegetace jako taková) tímto způsobem chladí sebe své okolí. Evapotranspirace má navíc 
dvojnásobný klimatizační efekt – ochlazuje výparem a ohřívá kondenzací (obzvlášť v noci), 
přispívá tedy k vyrovnávání teplotních gradientů v krajině. Ohřev díky kondenzaci má pro 
zemědělce, sadaře, vinaře apod. velký význam např. v období náhlých jarních mrazů. Navíc 
noční mlha a oblaka brání vyzařování tepla vůči chladné obloze.  
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Obr.2. Rozdíl v distribuci sluneční energie v krajině s vegetací a suché krajině bez vegetačního krytu 

a vodních nádrží 

 

 

K zamyšlení: 

 

 Na základě informací v tomto textu nyní vysvětlete rozdíly v naměřené intenzitě globálního slunečního 

záření a teplotě pod korunou stromu a na volném prostranství 

 

2.4.2. Proč vegetace vrací vodu do krajiny a odlesnění způsobuje vysychání 
Výpar z vegetačního krytu stojí na začátku tzv. krátkého cyklu vody, kterým se odpařená voda 
z krajiny do ní zase vrací zpět.  Sluneční energie vázaná ve vodní páře ve formě skupenského 
tepla se na chladných místech (výše v atmosféře, v noci, ráno) potom opět uvolní při 
kondenzaci vodní páry zpět na vodu. Vodní pára se sráží na kapičky vody, které vytvářejí 
oblačnost, ze které vypadávají mírné srážky. Územní výpar zvýšený působením vegetačního 
krytu tedy zvyšuje tvorbu oblačnosti a srážek v území, čímž dochází k navracení vody zpět do 
krajiny. Nejkratší cestou návratu vody z atmosféry zpět do krajiny je tvorba horizontálních 
(usazených) srážek, zejména rosy a jinovatky. Navíc mlha a oblačnost zásadním způsobem 
snižují průnik slunečního záření na zemský povrch (viz. vlastní měření intenzity slunečního 
záření za jasného a oblačného dne). Naopak na místech bez vegetačního krytu se většina 
sluneční energie přemění na teplo, suchý teplý vzduch rychle stoupá vzhůru od ohřátého 
suchého povrchu, zrychluje se vzestupné proudění vzduchu, které krajinu dále vysouší. Ohřátý 
vzduch pojme násobně více vody nežli vzduch chladný. Ohřátý vzduch odnáší vzhůru do 
atmosféry vodní páru, která se sráží až vysoko v atmosféře. Nevrací se proto zpět ve formě 
mlhy, rosy nebo drobného deště. 1m3 vzduchu o teplotě 21oC pojme při normálním 
atmosférickém tlaku cca 18 gramů vodní páry, zatímco vzduch o teplotě 40oC  pojme cca 50 
gramů vodní páry při 10% nasycení, tedy maximální absolutní vlhkosti vzduchu. Vzduch o 
teplotě 40oC, který obsahuje 18 gramů vodní páry má relativní vlhkost 36 % a vynese stejné 
množství vodní páry mnohem výše nežli vzduch o teplotě 21oC .  
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2.5. Shrnutí  
 

Intenzita slunečního záření za jasné oblohy dosahuje několika set až  1000W.m-2. V krajině 

s trvalou vegetací a dostatkem vody se sluneční energie váže převážně výparem vody 

(evapotranspirace) do vodní páry a uvolňuje se na chladných místech při kondenzaci vodní 

páry zpět na vodu kapalnou. Toky energie prostřednictvím výparu a kondenzace dosahují 

stovek W.m-2. Odvodněné plochy se přehřívají, ohřátý vzduch (zjevné teplo) stoupá vysoko 

do atmosféry a odnáší vodní páru, přehřáté odvodněné plochy vysušují i okolní lesy, 

mokřady a rybníky.  

 

3. Případové úlohy k procvičení a zamyšlení 
a) Pomocí IR teploměru nebo termokamery změřte povrchovou teplotu půdy a teplotu 

a vlhkost okolního vzduchu na asfaltové ploše, sklizeném poli, louce se vzrostlým 

nesekaným travním porostem a uvnitř lesního porostu. Srovnávejte osluněná místa o 

podobném příkonu sluneční energie.  Pomocí tabulky č.1. v příloze zjistěte přibližné 

množství vodní páry ve vzduchu na jednotlivých lokalitách. Relativní vlhkost vzduchu 

je možno měřit IR teploměrem se zabudovaným čidlem pro měření vlhkosti vzduchu 

nebo samostatným přístrojem pro měření teploty a vlhkosti vzduchu. Porovnejte 

množství vodní páry s množstvím oxidu uhličitého (aktuální množství CO2 je  cca 400 

ppm.) 

 

       

           

 Obr. 3. Povrchová teplota asfaltu (49,1 oC) a podobná hodnota teploty sklizeného pole (48,1 oC), intenzita 

slunečního záření 650W.m-2  

 Globální 
sluneční 

záření [W.m-2] 

Povrchová 
teplota 

Teplota 
vzduchu 

Relativní 
vlhkost 
vzduchu 

Přibližné 
množství 

vodní 
páry 

Asfaltová plocha      

Sklizené pole      

Nekosená louka      

Lesní porost      
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a) Pomocí IR teploměru nebo termokamery změřte povrchovou teplotu půdy mezi řádky 

kukuřice, (případně na sklizeném poli bez meziplodiny). Změřte teplotu a relativní 

vlhkost vzduchu a zjistěte rosný bod. Jak vysoko musí vystoupat vzduch nad 

kukuřičným polem (sklizeným polem), aby se vodní pára opět srazila na vodu, která se 

ve formě srážek vrátí zpět do krajiny? (uvažujme, že teplota vzduchu klesá přibližně o 

0,65o C na každých 100 m výšky).  
  

    
 

Obr. 4. Půda kukuřičného pole má vyšší teplotu nežli listy kukuřice zatímco ve vzrostlém lese 

je při zemi nižší teplota nežli v korunách stromů. Chladný vzduch je těžší a drží se při zemi 

v porostu a  tak se ve vrostlém lesním  porostu udržuje vlhkost.  

 

 Globální 
sluneční 

záření [W.m-2] 

Povrchová 
teplota 

Teplota 
vzduchu 

Relativní 
vlhkost 
vzduchu 

Rosný 
bod 

Pole (sklizené či mezi řádky 
kukuřice) 

     

 

 
Odpověď: Ohřátý vzduch o nižší relativní vlhkosti musí vystoupat výše, aby dosáhl rosného bodu, nežli 

vzduch chladný o vyšší relativní vlhkosti. Jak jste zjistili měřením, vzduch nad sklizeným polem nebo 

řídkou vegetací není absolutně suchý, je v něm obsaženo určité množství vodní páry. Ta je ovšem dříve 

než stačí zkondenzovat odnášena z krajiny, ze které se vypařila a tato krajina se dále vysušuje.  
 

 

b) Pomocí IR teploměru nebo termokamery změřte povrchovou teplotu na chodníku 

nestíněném stromy (Obr. 5.) a v městském parku s travnatou plochou ve stínu stromů. 

Změřte teplotu a relativní vlhkost vzduchu a zjistěte rosný bod v obou lokalitách. 

Pomocí tabulky č.1. zjistěte přibližné množství vodní páry ve vzduchu na jednotlivých 

lokalitách. Vysvětlete proč je nižší teplota ve stínu stromů.  
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Obr. 5 Na ulici bez stromů má za slunného letního dne povrch chodníku teplotu přes 50o C, sluneční energie se 
přeměňuje převážně na zjevné teplo (Gočárova třída v Hradci Králové). V parku pod stromem je povrchová 
teplota nižší než teplota lidského těla. Člověk se tedy ve stínu stromu ochlazuje. 

 

 

c) Pomocí IR teploměru nebo termokamery změřte povrchovou teplotu na chodníku ve 

stínu budovy nestíněném stromy a na chodníku stíněném stromy. Změřte také 

povrchovou teplotu střechy budovy a povrchovou teplotu koruny stromu Ve stínu 

domu může být podobná teplota jako ve stínu stromu. Má stín budovy podobný efekt 

na životní prostředí jako živý strom?  
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Odpověď: strom se chladí výparem vody a proto má i osluněný povrch koruny stromu poměrně nízkou 

teplotu kolem (zde na foto 25 oC). Ve stínu budovy je sice poměrně nízká teplota, ovšem osluněná střecha 

budovy má povrchovou teplotu výrazně vyšší (zde na termovizním snímku kolem 44 oC) a zvyšuje tak 

efekt tepelného ostrova města. Střechy pokryté vegetací (zelená střecha) mají povrchovou teplotu 

podstatně nižší, protože se chladí výparem vody.  

 

d) Do architektonické soutěže na úpravu městského parku se přihlásí dva projekty. První 

navrhuje nízko-údržbové betonové prostranství s vodními fontánami a prvky 

ornamentální výsadby hrnkových letniček a sukulentních rostlin. Druhý projekt 

navrhuje parkovou úpravu se vzrostlými stromy, půdo-pokryvnými křovinami a 

trávníkem, avšak bez vodních prvků. Který projekt má výhodnější klimatizační efekt pro 

městské klima?  
Odpověď: odvodněné pevné povrchy se na slunci přehřívají. Hrnkové letničky  sukulenty se chladí jen 

málo výparem (transpirací) vody. Fontána se chladí výparem vody, ale nevytváří stín. Vzrostlé stromy a 

trávník chladí sebe a své okolí transpirací a vzrostlé stromy svojí vysokou pokryvností listoví (několik m2 

listové plochy nad jedním m2 půdy) redukují přicházející sluneční záření na desetinu i méně a vytvářejí 

tak příjemný stín. Pro klima města je též důležité umožnit zasakování dešťové vody na trávnících. 

 

e) Je vhodné pěstovat plodiny náchylné na mráz v blízkosti lesních porostů? Kde 

očekáváte větší ranní mráz, v lese nebo na volném prostranství? Při zatažené obloze 

nebo při jasné obloze? Vysvětlete.  
Odpověď: vzrostlý les vytváří „závětří“, vzdušná vlhkost lesa se v noci a ráno sráží a uvolňuje se latentní 

teplo výparu, případně se tvoří mlha, která zastíní chladnou oblohu a sníží vyzařování tepla vůči obloze. 

Jasná obloha má podstatně nižší teplotu nežli oblaka. Lze se o tom přesvědčit měřením IR teploměrem 

s výhradou, že námi používané teploměry neměří většinou pod hodnotu - 29 oC (rozsah měřených teplot 

je uveden na štítku teploměru). 

 

f) Developer chce rozšířit vydlážděnou plochu parkoviště na místo stávajícího parku se 

vzrostlými stromy až k městskému koupališti za parkem. Může mít rozšíření parkoviště 

vliv na spotřebu vody v koupališti?  

Odpověď: v parku se vzrostlými stromy je teplota pod 30 oC a vlhkost se udržuje v porostu. Zatímco 

odvodněná plocha parkoviště se ohřeje na teplotu okolo 50 oC, od přehřáté plochy se ohřívá vzduch, který 

stoupá vzhůru a strhává i vodní páru z vodní plochy koupaliště, které tak ztrácí vodu.  
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g) V horkém letním dnu změřte povrchovou teplotu pravidelně sekaného trávníku 

sekačkou s nízkou výškou sečení a teplotu travního porostu koseného 1 – 2x za rok. 

Srovnejte povrchové teploty obou lokalit s teplotami zpevněného povrchu.  

Odpověď: krátce posečený trávník se přehřívá, nemůže se chladit výparem vody. Trávník o výšce několika 

decimetrů udržuje půdní vlhkost a mírně se chladí výparem vody i okolním vzduchem. Tráva je vystavena 

plnému slunečnímu svitu a uzavírá po většinu dne průduchy, trpí nedostatkem vody.  

  

h) V běžném letním dnu se teplota ve stínu vzrostlého městského parku příliš neliší od 

teploty udržované klimatizačními zařízeními např. v supermarketech a velkých 

nákupních centech. Změřte teplotu v parku a porovnejte s teplotou v klimatizovaném 

supermarketu. Zjistěte příkon elektřiny klimatizačního zařízení konkrétního 

supermarketu a vypočítejte finanční náročnost této klimatizace. Porovnejte s finanční 

náročností chladící schopnosti vzrostlého parku. Je ještě nějaký podstatný rozdíl mezi 

klimatizačním efektem stromů v parku a technologickou klimatizací supermarketu? 

Odpověď: technologická klimatizace chladí vnitřek supermarketu a teplý vzduch vypouští do okolí; 

podobně jako lednička chladí svůj vnitřek a ohřívá místnost (ve výparníku se chladicí kapalina 

vypařuje/chladí, v roštu na zadní stěně ledničky páry kondenzují a teplo se uvolňuje). Strom se chladí 

výparem vody, a kam odevzdává skupenské teplo? Vodní pára se sráží na chladných místech, vysoko ve 

vzduchu tvoří mlhu a mrak nebo se srazí jako rosa ráno a ohřívá chladné okolí. Technologická klimatizace 

chladí místnost a ohřívá město, zatímco vegetace chladí své okolí a teplo se uvolňuje při srážení vodní 

páry na chladných místech, vegetace má tedy dvojí klimatizační efekt. Technologická klimatizace využívá 

chladicí kapaliny různého stupně toxicity, vegetace využívá vodu, kterou navíc při transpiraci čistí na 

úroveň vody destilované. 

 

i) V letních vedrech narůstají požadavky na klimatizaci nemocnic pro zajištění 

uspokojivých podmínek pro pobyt pacientů. Nemocnice č. 1 je obklopena vzrostlým 

parkem a investuje do pěstování zeleně. Nemocnice č.2. preferuje strojově sekaný 

nízký trávník, který v letním období zcela vysychá.  Započítáme – li finanční náročnost 

klimatizace, která nemocnice více ušetří?  

 

Odpověď: vzrostlé stromy a trávník zásobený vodou se chladí výkonem několika set W.m-2.  Vegetace 

zásobená vodou má povrchovou teplotu nejvýše 30 oC, zatímco povrchová teplota posekaného trávníku 

se na přímém slunečním svitu blíží 50 oC. Ohřátý vzduch stoupá k oknům nemocničních pokojů a navíc 

dlouhovlnné záření vysílané zahřátou plochou posekaného trávníku ohřívá budovu a okna intenzitou více 

než 100W.m-2. Chladný povrch stromů a zalitého trávníku naopak přijímá teplo ohřáté budovy, protože 

je chladnější nežli povrch budovy (Stefanův – Boltzmanův zákon). Mohli bychom vyjádřit chladicí efekt 

vegetace i peněžně. Například 300W.m-2 po dobu 6 hodin představuje 1,8kWh, což je při ceně 4 Kč za 

kWh 7,20 Kč a při ploše parku 400m2 šetříme 2880 Kč denně za provoz klimatizace, která má v podobě 

parku chladící výkon 720kW (400 x 1,8kW).  
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4. Přílohy 
 

Příloha č.1: 

Tabulka č.1: Maximální hodnoty absolutní vlhkosti vzduchu (100% vlhkost, rosný bod) při 

dané teplotě a za normálního tlaku vzduchu, vyjádřené v gramech na m3 a v objemových 

jednotkách ppm (ml.m-3)  H2O.   

 
 

Teplota vzduchu [°C] max.absolutní vlhkost 

[gH2O.m-3]     

ppm vodní páry 

[ml .m-3] 
 0  4,8                                   5970 

 5 6,8 8400 

10 9,4 11600 

15 12,8 15900 

20 17,3 21500 

25 23,0 28600 

30 30,4 37800 

35 39,6 49200 

40 51,1 63500 
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