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Development and application of mitigation and adaptation strategies 

and measures for counteracting the global Urban Heat Islands 

phenomenon 

 

( „Vývoj a aplikace urbanistických strategií a opatření na adaptaci a 

snižování výskytu a účinku extrémně vysokých teplot v centrech 

velkoměst“) 

Projekt UHI – Urban Heat Island 



Obsah prezentace: 
Fenomén tepelného ostrova města 

Stručně o projektu UHI 

UHI v Praze  - pilotní akce 
 

UHI Project 

 Projekt  je  

schválen v rámci  

  programu  EU Central Europe 

   květen 2011 
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Účinek UHI je se dále zhoršuje se zvyšováním teplot a změnou klimatu 
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Vliv zeleně na tepelnou bilanci 
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     zvyšování albeda – 

      podílu odrazivosti povrchů a budov 

zvětšování podílu vegetačního krytu  

  zelené střechy, parky, uliční zeleň… 

snižování odtoku 

     otevřené vodní plochy, nádrže, snižování nepropustných ploch … 

snižování antropogenních zdrojů tepla 

  klimatizace,  tepelná izolace budov, provoz průmyslových objektů, 

     redukce emisí z dopravy ...  

zvyšování podílu strukturálního a přírodního zastínění 

      struktura starých měst  

Opatření na snížení  účinku UHI 



Projekt UHI : 17 partnerů ze 7 států 

ARPA Emilia Romagna (IT) LEAD PARTNER 

Emilia Romagna Region (IT) 

Veneto Region (IT)  

CORILA (IT) 

Karlsruhe Institute of Technology (DE) 

Municipality of Stuttgart (DE) 

Meteorological Institute-University of Freiburg (DE) 

Institute of Geography & Spatial Organization (PL) 

Nofer Institute of Occupational Health (PL) 

Vienna University of Technology (AT) 

Hungarian Meteorological Service (HU),  

Charles University in Prague (CK),  

City Development Authority of Prague (CK),  

Municipality of Ljubljana (SI) 

Czech Hydrometeorological Institute (CK),  

Scientific Research Centre of the Slovenian 

Academy of Sciences and Arts (SI),  

A balanced mix of policy makers 

“institutional partners, environmental-

monitoring agencies and universities 

“scientific partners” 

Municipal Department22- Environmental 

Protection Department in Vienna (AT) 
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metropolitních 

oblastí střední 

Evropy 

Metropolitan 

European 

Growth Areas  

(MEGAs) of 

CE area 

Pilotní akce  

projektu UHI : 



Struktura projektu UHI 

fáze 1 

Současný stav 

fáze  2  

definice 

metodiky 

fáze 3 

modelování a 

výběr scenářů 

fáze  4 

vyhodnocení 

scénářů  a 

návrh aplikace 

 WP 3 – Základní analýza 

WP4 -  Mezinárodní síť a nástroje na 

vyhodnocení UHI 

   WP5 – Strategie na zmírňování a 

adaptaci na UHI 

WP6 – Pilotní akce na snižování  

účinků UHI 
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2) Oblast Bubny Holešovice 
        zmírňování účinku UHI a 

zlepšování kvality ovzduší v 

měřítku rozvojové oblasti Prahy  

(Envi-met) 

 

testování účinků zelených 

oblastí, stromů, plně 

zapojené zeleně, 

zelených střech atd..) 

interakce se stavem kvality 

ovzduší 

 

1) Uliční kaňon Legerova 
testování adaptačních metod 

na snižování účinků UHI v 

jednoduchém a  

vícenásobném uličním 

kaňonu (CFD-LES), 

 

zelené pásy v kaňonu 

(vysoké vs. nízké stromy), 

sledování změny teplot a 

proudění vzduchu,  

změny koncentrací škodlivin v 

uličním kaňonu. 

 

Pilotní akce projektu UHI v Praze 
 

spolupráce:   

• ÚRM – Útvar rozvoje hl. města Prahy,  

• ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav 

• Katedra meteorologie a životního prostředí 

      Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity  
a další partneři projektu UHI, ATEM, SZÚ  



Výsledky projektu UHI 

Vyhodnocení zdravotních 

rizik, vyvolaných 

tepelným ostrovem města 

a jeho vlivem na kvalitu 

ovzduší, tzv.  DSS - 

Decision Support System -  

systém na podporu 

rozhodování 

Integrovaná a harmonizovaná data  

o UHI a mikroklimatu města 

Nové strategie na vyhodnocení 

 a snižování rizika UHI v rozvoji 

města 
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    meteorologie a mikroklima  

  redukce teploty, účinků větru, … 

emise 

  snížení emisí, aerosolů, příspěvků ke skleníkovým plynům, … 

kvalita ovzduší 

  změna reakcí, fotochemie, regionálních vlivů, účinná strategie 

snižování znečištění ovzduší, … 

lidské zdraví 

  snižování úmrtnosti, morbidity, tepelného stresu, zvyšování 

tepelného komfortu…. 

 ekonomika 

   úspory ve zdravotnictví, snižování spotřeby energie …. 

Přínosy  projektu UHI 
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Děkuji za pozornost. 

    This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF 


