
 

Termovizní snímkování tepelných ostrovů v Hradci Králové 

Ve dnech 18. a 19. srpna mezi 11. a 14. hodinou se uskutečnilo termovizní snímkování některých 

veřejných prostorů bezpilotním prostředkem – dronem s termovizní kamerou. 

Cílem bylo zjistit povrchovou teplotu a emisivitu (v běžných letních klimatických podmínkách) 

materiálů, použitých při rekonstrukcích náměstí 28. října a Riegrova náměstí v Hradci Králové. 

Emisivita je definovaná jako poměr intenzity vyzařování reálného tělesa k 

intenzitě vyzařování absolutně černého tělesa  se stejnou teplotou. Emisivita tak určuje schopnost 

tělesa vyzařovat teplo. Je to bezrozměrná veličina.  

Dále bylo zjišťováno, jak se projevují změny podílu zeleně a stínotvorných prvků (vzrostlých stromů) 

na celkovém klimatu a kvality prostředí na veřejném prostranství.  

Náměstí 28. října s přilehlými ulicemi bylo rekonstruováno v letech 2012 a 2013. Před jeho 

rekonstrukcí byl podíl zelených ploch na 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 4 vzrostlé stromy. 

Rekonstrukce Riegrova náměstí byla dokončena v roce 2008. Podíl zelených ploch na celkové ploše 

náměstí se zmenšil z 22% na cca 9%. Počet vzrostlých stromů klesl z 16 na 8, přičemž přibylo 79 

stromků, které mají dekorační charakter a neprodukují významný stín. Nové biologické plochy 

sestávají z jednoho záhonu, plochy, kde převažuje hrabanka a významná zelená plocha leží pouze 

před parkovištěm hotelu Černigov (z pohledu od hotelu k nádraží). 

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

čas – převážně jasno, teplota vzduchu ve stínu ve 2 metrech nad zemí byla 24 – 26 stupňů Celsia. 

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. Naopak – je vidět že lavičky 

jsou mnohdy nezastíněné. Například na Riegrově náměstí je drtivá většina laviček umístěna v blízkosti 

dekorativních stromků na „hrabankové“ ploše, ale 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 st.C. (při teplotě vzduchu 26 st.C.).  Při projekční přípravě rekonstrukce je třeba, 

aby projektanti počítali i tímto faktorem. 

Některé závěry, vyplývající z naměřených hodnot: 

 Při plánování rekonstrukcí veřejných ploch dbát na tepelnou odrazivost uvažovaných 
materiálů. 

 Nepodceňovat úlohu zeleně (zelených ploch i vzrostlých stromů). 

 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….). 

 



Obrazové přílohy: 

 

Obr. 1. Náměstí 28. října před rekonstrukcí a po rekonstrukci 

 

Obr. 2. Náměstí 28. října  - porovnání podílu zelených ploch na celkové ploše náměstí - před 

rekonstrukcí a po rekonstrukci 

 

 



 

 

Obr. 3, 4. Náměstí 28. října  - povrchové teploty různých prvků (stupně Celsia) 



 

Obr. 5. Riegrovo náměstí před rekonstrukcí a po rekonstrukci 

 

Obr. 6. Riegrovo náměstí  - porovnání podílu zelených ploch na celkové ploše náměstí - před 

rekonstrukcí a po rekonstrukci 

 

 

 

 



 

 

Obr. 7,8. Riegrovo náměstí  - povrchové teploty různých prvků (stupně Celsia) 



 

Obr. 9. Příprava dronu na snímkovací let 

 

Snímkování „tepelných ostrovů“ proběhlo v rámci projektu „Adaptace sídel na změnu klimatu - 

praktická řešení a sdílení zkušeností“ z iniciativy magistrátu Statutárního města Hradce Králové, jako 

participujícího člena projektu.  

Dron zn. Robodrone Kingfisher a termovizní kameru Optris PI 640 laskavě poskytla firma KELCOM 

International, spol.s r.o. Hradec Králové.  Interpretaci dat a vyhodnocení provedl Odbor 

informatiky Magistrátu města Hradce Králové. 

Parametry kamery Optris PI 640 (zdroj - http://www.optris.cz/thermal-imager-optris-pi-640) : 

 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 
 

Parametry nosiče - dronu Robodrone Kingfisher ( zdroj - http://www.robodrone.com/kingfisher) : 

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 zpravidla umísťují na integrovaný tříosý stabilizovaný 

nosič - gimbal. 

Technická data: 

 Max MTOM [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 

http://www.adaptacesidel.cz/o-projektu
http://www.adaptacesidel.cz/o-projektu
http://www.optris.cz/thermal-imager-optris-pi-640
http://www.robodrone.com/kingfisher


 Příprava ke vzletu [min] <5 

 Operační teplota -10 ~ + 400C 

 

Projekt „Adaptace sídel na změnu klimatu - praktická řešení a sdílení zkušeností“ byl podpořen 

grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska (Finanční mechanismus EHP-Norsko). 

 

V Hradci Králové 7.9.2016 
 
Ing. Pavel Struha 
Odbor informatiky magistrátu města Hradec Králové 
e-mail: gis@mmhk.cz 
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