
PILOTNÍ PROJEKT 

SATELITNÍ 
MONITORING
PLZEŇ 2018 

SHRNUTÍ POZNATKŮ 

WORLD FROM SPACE S.R.O. 



SATELITNÍ MONITORING PLZEŇ 2018

NAŠE

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ 

SHRNUTÍ 

Srpnová vlna veder měla různorodý dopad 

na stav městské zeleně. Zatímco  místa jako 

Park U Ježíška významně vyschla, 

Smetanovy a Šafaříkovy sady zůstaly 

zelené a pomáhaly ochlazovat přehřívající 

se město. 

Průmyslové areály přináší Plzni kromě 

zaměstnanosti a financí také teplo, které v 

letních měsících významně ovlivňuje 

přehřívání celého města. Řeky, Slovanské 

údolí a další rozsáhlejší zelená území 

naopak město významně ochlazují. 

Městská zeleň je v průběhu roku stabilně 

vlhčí než území ponechaná přírodě. Trvale 

nejsušší jsou zastavěná území. Nejodolnější 

vůči vysychání jsou zalesněná území. 

3
PRŮMYSLOVÉ AREÁLY JSOU
HLAVNÍMI TEPELNÝMI
OSTROVY MĚSTA 

2-4X
VLHČÍ JSOU MĚSTSKÉ
ZELENÉ PLOCHY OPROTI
ZASTAVĚNÉMU ÚZEMÍ 

30%

OBĚMU ZELENĚ UBYLO
BĚHEM LETNÍ VLNY VEDRA 
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PODROBNĚJŠÍ 

OBSAH SPOLUPRÁCE 

Zelené plochy a parky jsou 

místem k odpočinku a 

setkávání. Zeleň významně 

přispívá k snižování prašnosti a 

k zlepšování stavu ovzduší, 

jelikož zabraňuje tvorbě 

nebezpečného přízemního 

ozonu. Čím hustší a širší je 

porost, tím je výraznější i jeho 

efekt na tlumení hluku. 

Vegetace navíc udržuje 

příjemné mikroklima a v létě 

má chladící efekt v řádu 

stupňů. 

 

V posledních letech je zeleň 

pod stále větším tlakem 

dopadů změny klimatu a 

lidských aktivit. Proto se města 

v současné době zaměřují na 

inovativní přístupy, které by 

měly pomoci spravovat a 

rozšiřovat zeleň ve městech 

systematicky a efektivně. 

 

V rámci pilotního projektu 

jsme  kvantifikovali vývoj 

zeleně, teploty a vlhkosti na 

základě analýzy volně 

dostupných satelitních dat z 

družic Sentinel 2 a Landsat 8. 

Tyto informace jsme dále 

porovnali s typy využití 

povrchu dle Urban Atlas 2012. 

 

Výstupem spolupráce je tato 

zpráva s vizualizacemi a 

podrobné mapové podklady 

ve zvláštní příloze. 

 

OBSAH ANALÝZY 

Analýza vývoje zeleně  

Analýza teploty povrchu 

Analýza vlhkostního indexu
Data z období únor až září 2018  
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ANALÝZA PLZEŇSKÉ 

VEGETACE

Satelitní monitoring přináší 

nové informace o množství a 

stavu městské zeleně. Oproti 

leteckému snímkování má 

horší rozlišení, ale informace 

jsou dostupné cca 14x ročně. 

Díky tomu je možné sledovat 

vývoj zeleně v rámci sezóny a 

kvantifikovat dopady sucha. 

 

Hustě zastavěná území mají v 

průměru dvakrát nižší 

množství zeleně než  středně 

hustá a řídká zástavba. 

Vegetace v husté zástavbě je 

ale odolnější proti suchu. 

 

Analýza sucha ukázala, že 

během letní vlny veder přišlo 

město o 30% zeleně. 

Významně ubyla např. ve 

vnitroblocích či v 

zatravněných plochách kolem 

průmyslové zóny na jihu 

města. Odolnost proti suchu 

naopak prokázaly některé 

městské parky - např. 

Smetanovy a Šafaříkovy sady. 

 

Skutečné množství zeleně v 

jednotlivých územích může 

sloužit jako podklad pro 

rozvojové studie. Pravidelný 

monitoring zeleně by mohl 

fungovat jako evaluační 

nástroj politiky města v oblasti 

zeleně, její rozšiřování a 

správy. 

 

VÝSTUPY

Je možné sledovat reálné rozložení

zeleně v průběhu roku 

Smetanovy a Šafaříkovy sady jsou

významě odolnější proti suchu než

park U Ježíška

Nejvíce zeleně je ve městě na konci

května, nejméně na konci srpna
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PLZEŇ A JEJÍ 

TEPLOTA

VÝSTUPY

Město zahřívají průmyslové areály

V průběhu vlny veder se přehřívají i

okrajové čtvrtě a okolí města 

Přírodní prvky jsou při vlně veder o 10-

20°C chladnější než tepelné hotspoty 

Tepelná analýza města v 

průběhu roku potvrzuje 

předpoklad, že zástavba je ve 

městě průměrně teplejší než 

ostatní plochy. Nejteplejšími 

místy v Plzni jsou dlouhodobě 

3 průmyslové areály. 

 

Opačný efekt má zeleň, voda a 

přírodní prvky, které jsou v 

období vln veder o 10-20 

stupňů Celsia chladnější. 

 

Nejvýznamnějšími prvky jsou 

městské lesy, okolí řek a vodní 

nádrž České údolí. Zásadní vliv 

má také Slovanské údolí - 

přírodní "radiála" táhnoucí se 

od západu města nebo 

zahrádkářská kolonie Výsluní. 

 

Pole na území města mají 

celkově neutrální vliv, do 

sklizně mají ochlazující vliv, po 

sklizni dosahují teplot 

zástavby. 

 

Pro přesnější určení teplot by 

bylo vhodné zahrnout další 

data poskytovaná družicí 

Landsat 8 a zejména aplikovat 

analýzu meziročně, aby došlo 

k přesnějšímu určení 

městského tepelného ostrova. 

Pravidelný monitoring by mohl 

sloužit k prioritizaci opatření a 

měření jejich skutečného 

dopadu. 
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JAK PLZEŇ ZADRŽUJE 

VLHKOST

Schopnost zadržovat vlhkost 

mají primárně nezastavěná 

území ve městě. I mezi nimi je 

ale významný rozdíl. 

Nejstabilněji vlhkým 

prostředím jsou lesy. Velmi 

významná je v tomto ohledu 

také zeleň v řídké zástavbě, 

která je celkově vlhčí i než 

městská zeleň. Jedná se 

nejspíše o výsledek činnosti 

majitelů domů. Ze stejného 

důvodu je zřejmě městem 

spravovaná zeleň průměrně 

vlhčí než přírodě ponechaná 

území. 

 

Podobně jako u teploty je i u 

vlhkosti neutrální výsledek u 

polí na území města. Zatímco 

před sklizní se jedná o stabilně 

výrazně vlhká území, po sklizni 

se postupně stávají dokonce 

zcela nejsuššími místy ve 

městě. 

 

Pro více vypovídající určení 

vlhkosti by bylo třeba využít 

vlhkostní index z radarových 

dat satelitu Sentinel 1. Pro 

přesnější vyjádření vlhkosti by 

bylo ideální kalibrovat sateltiní 

monitoring s pozemními 

měřeními. 

 

VÝSTUPY

Vlhkost ve městě je zásadně závislá na

množství vegetace

Zeleň ve správě města je průměrně vlhčí než

území ponechaná přírodě

Nejstabilněji vlhkým územím jsou lesy 
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MOŽNOSTI
DALŠÍHO VYUŽITÍ 

Satelitní monitoring přináší 

městům nové plošné 

informace sloužící k lepšímu 

plánování rozvoje a 

efektivizaci správy. 

 

Dlouhodobá analýza a 

 monitoring pomocí satelitů 

přináší možnost nezávislých 

indikátorů hodnotících vývoj 

města v oblasti rozšiřování 

zeleně, boje se suchem či 

omezování městského 

tepelného ostrovu. 

 

Kromě evaluace může 

pomoci také s prioritizací 

opatření - např. hodnocením 

potřebnosti investice do 

zelené střechy na veřejné 

budově nebo umístění 

ochlazovací fontány v 

městské čtvrti. 

Zatímco mapy a textové 

analýzy mohou sloužit jako 

podklady pro úředníky a 

politiky, vizualizace ve formě 

webových aplikací mohou 

tématiku přiblížit veřejnosti a 

zapojit ji do rozhodování. 

Ukázku základní verze 

takovýchto aplikací můžete 

najít na 

zastavba.worldfromspace.cz 

nebo 

zelen.worldfromspace.cz. 

 

Čistota ovzduší je další 

oblastí, kde je možné 

integrovat satelitní data s 

pozemními měřeními a 

hodnotit tak komplexněji 

stávající situaci i budoucí 

vývoj. 

 

Možnosti dalšího využití ale 

nejvíce vycházejí ze 

spolupráce s reálnými 

uživateli na úrovni města. 

Tato zpráva by měla sloužit 

jako podklad pro debatu o 

tom, jak může město Plzeň 

využívat satelitní data pro 

zlepšení správy města a 

kvality života svých obyvatel. 

"Propojení informací ze 
satelitního monitoringu s 
koncovými uživateli na 
straně města povede k 
možnostem konkrétního 
využití v praxi."
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MOŽNÉ

NAVAZUJÍCÍ PROJEKTY 

ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ 

SLEDOVÁNÍ SATELITNÍCH INDEXŮ
ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ 

ANALÝZA 2015-2018 

ROZŠÍŘENÍ ANALÝZY O DATA Z
LET 2015-2017 

VIZUALIZACE
TVORBA INTERAKTIVNÍ WEBOVÉ
APLIKACE PRO VEŘEJNOST 

AKTUÁLNÍ MONITORING 

PRAVIDELNÉ INFORMACE Z
AKTUÁLNÍCH SNÍMKŮ 

TESTOVÁNÍ

TESTOVÁNÍ VYUŽITELNOSTI DAT S
REÁLNÝM UŽIVATELEM V RÁMCI
MĚSTA 
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NA ČEM PRACUJE 

WORLD FROM SPACE

POSKYTUJEME

Satelitní monitoring pro smart cities

Vizualiazce dat a webové aplikace pro 

veřejnost 

Satelitní integrace pro smart 

agriculture 

Analýza průmyslových objektů 

Kdybyste se mohli každý týden 

podívat na svět z ptačí 

perspektivy, co byste rádi 

sledovali? Nabízíme pravidelné 

informace o aktuálním stavu a 

změnách v oblastech vegetace, 

sucha, infrastruktury či 

hospodářské aktivity. 

 

Analyzujeme skutečný a 
aktuální stav, ne statistiku. 
Pracujeme s libovolně velkým 

územím a pravidelným 

monitoringem. 

 

Informace získáváme analýzou 

volně dostupných satelitních dat 

programu EU Copernicus. Na 

zakázku využíváme i přesnějších 

komerčních satelitních dat. 

 

Naše služby 

Provádíme analýzy aktuálního 

množství a stavu zeleně. 

Počítáme indikátory kvality 

života (např. objem zeleně do 

100m od domu). Definujeme 

oblasti ohrožené suchem, 

sledujeme index zastavěné půdy 

a aktuální land cover. Dodáváme 

podklady pro územní a 

strategické plánování. 

 

Vzestupy a propady v řádu 

milimetrů ročně mohou mít 

zásadní vliv na technický stav 

budov a sítí či na územní 

plánování. 

 

Rádi vám vytvoříme  pohlednice, 

fotografie či plakáty vaší obce z 

vesmíru.


