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Abstract/Souhrn 
 
The Remote Sensing Method was used to evaluate influence of Temelín nuclear power plant 
(JETE) on the distribution of temperature and wetness parameters of the land cover. The 
Landsat TM 5 and Landsat ETM+ 7 satellite scenes were processed in this study. The satellite 
scenes were sorted into three time categories: The scenes acquired before the beginning of the 
real building of JETE in 1987, the scenes acquired at the time of building till 2000 and the 
scenes acquired at the period from the putting JETE into operation. The temperature-wetness 
parameters in this three periods were compared and the distribution maps of the land cover 
temperature and wetness in the JETE surroundings are the results. The continual measuring of 
temperature in the field and the data recorded by the thermal camera were used to calibrate 
satellite data. 
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Úvod 
Jedním z možných vlivů jaderné elektrárny Temelín je změna teplot a vlhkostí krajinného 
krytu. Taková změna se může projevit v energetické bilanci krajiny (Pokorný, 2001).  
Metody dálkového průzkumu představují unikátní nástroj k posuzování vlivu JETE na okolní 
krajinu. Velkou výhodou je zde možnost získání dostupných dat (snímky družice LANDSAT) 
za uplynulých dvacet let a postihnout tak retrospektivní vývoj zmíněného vlivu. Nabízí se zde 
také zavedení dlouhodobého monitoringu. Při hodnocení minulého a aktuálního stavu lze též 
provádět prognózy pro následující období. Další nespornou výhodou oproti terénnímu měření 
je získání až 280 bodových údajů o teplotě a  přibližně 1100 bodových údajů o vlhkosti 
(kvalitě vegetace apod.) na jeden km2 ve stejný časový okamžik. Plošná povaha družicových 
dat má význam při celkovém hodnocení krajiny a vzájemných vztahů jejich jednotlivých 
složek.  
 
Metody a materiál 
 
Metodika vychází ze dvou navzájem provázaných přístupů: zpracování a interpretace 
družicových dat a pozemních měření v terénu. 
 
Zpracování a interpretace družicových dat 
 
Pro účely této studie byly použity výřezy scén z družic Landsat TM 5 a Landsat ETM+ 7. 
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Pro odstranění nežádoucích atmosférických vlivů byly na scénách provedeny atmosférické 
korekce. Zdrojová data byla následně geometricky a souřadnicově transformována do Gauss-
Krügerova mapového zobrazení  S-1942. Dále byly z družicových scén vypočteny teploty 
krajinného krytu vlhkostní index Wetness. Pro výpočet teplot krajinného povrchu byl využit 
6. termální kanál TM a ETM+, obsahující záznam v intervalu elektromagnetického záření 
10.4 – 12.5µm (Campbell, 2002). Převedení DN hodnot na teplotu bylo provedeno pomocí 
modulu ATCORT 1 (Geomatica Algorithm Reference, 2003). Principem je přepočet 
radiometrických hodnot vyzařování povrchu na teplotu absolutně černého tělesa. Pro další 
zpřesnění hodnot byly do modulu ATCORT 1 začleněny i doplňkové kalibrační údaje: 
geografická poloha, střední nadmořská výška, zenitový úhel Slunce v době snímání 
(vypočítaný programem SUN), dohlednost (data získaná z ČHMÚ) a roční doba. Výstupem 
mohou být mapy v absolutních hodnotách teplot krajinného pokryvu. Pro vzájemné porovnání 
družicových dat z různých časových období bylo nutné převést teploty na relativní hodnoty.   
Při hodnocení vlhkosti metodami DPZ není možné využít přímo některé ze spektrálních 
pásem družice Landsat. Pro určení obsahu vody v půdě (Šúri et al., 1994) případně při 
vyjádření relativních hodnot vlhkosti krajinného krytu je možné využít spektrálních indexů. 
Nejčastěji je používán index „Wetness“, který je součástí lineární transformace Tasseled Cup. 
Transformace Tasseled Cup zpracovává v případě dat z družice Landsat TM nebo ETM+ 6 
spektrálních pásem (1 – 5, a 7  kanál) metodou, která je založena na principu analýzy hlavních 
komponent. Stejně jako v případě teplot byly i hodnoty z důvodu vzájemné porovnatelnosti 
převedeny do relativních tříd. V tomto případě byla využita metoda ekviareálních ploch. 
Podstatou je rozčlenění histogramu družicové scény tak, aby jednotlivé intervaly obsahovaly 
v ideálním případě stejný počet hodnot. Družicové scény byly roztříděny do tří časových 
kategorií: scény pořízené před začátkem vlastní stavby JETE v roce 1987, scény pořízené 
v době výstavby do prosince 2000, kdy první jaderný blok vyrobil elektřinu a scény pořízené 
v době od zahájení provozu JETE. Z družicových scén náležejících do dané kategorie bylo 
následně vypočítáno průměrné rozložení teplot krajinného povrchu. Z histogramu diskrétních 
hodnot příslušné kategorie pak vypočítána třída obsahující 5% nejvyšších hodnot. Pro 
srovnávací plochu v Litoradlicích byly vypočteny teploty i vlhkosti a porovnán jejich vývoj 
v čase. 
 
Pozemní měření  
 
Pro podpůrná měření DPZ byla v květnu 2003 osazena zvolená stanoviště v okolí JETe 
automatickými záznamníky dat od firmy Comet System s.r.o. pro měření teploty a vlhkosti. 
V průběhu června pak byla stanoviště doplněna o srovnávací lokality v oblasti Vomáčky (13, 
14) a v oblasti Strouhy (15). Na všech patnácti lokalitách je tedy prakticky od června 
kontinuálně měřena teplota a vlhkost krajinného pokryvu. Vzhledem k potřebám a kapacitě 
záznamníků byl zvolen interval měření po třiceti minutách, během každého dne je tudíž 
k dispozici 48 záznamů o teplotě a vlhkosti z každého stanoviště. Seznam lokalit se stručnou 
charakteristikou je uveden v tabulce (tab 1). Podle přeletového kalendáře družice Landsat 7 
v měsíci červenci byly vytipovány další lokality, které byly osazeny záznamníky dat pro 
ambulantní měření teploty a vlhkosti.  
 
Pozemní monitoring pomocí infrakamery 
 
V plánovaném přesném termínu přeletu družice Landsat ETM 7 24.7.2003 byly v zájmovém 
území snímkovány vybrané plochy v blízkosti JETE v IR spektru pomocí infrakamery. 
Snímky byly získány na lokalitě Příhájek a v okolí Hůreckého rybníka (plochy č. 3 a 4 
s umístěním dataloggerů Comet System).  
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Tabulka 1 –  Stručná charakteristika lokalit pro podpůrná měření DPZ v oblasti JETE 
Table 2 – Basic characteristic of localities for Remote Sensing Method surroundings of JETE 
Číslo lokality Pracovní název Obecná 

charakteristika 
Poloha (GPS) Sledované 

parametry 
Plocha 1 Na Padělkách kulturní les 

s dominantní 
borovicí 

N 49° 09.869´ 
EO 14° 21.302´ 

teplota, vlhkost 

Plocha 2 Kočínské pole orná půda N 49° 09.729´ 
EO 14° 21.461´ 

teplota, vlhkost 

Plocha 3 Hůrecký rybník vodní plocha 
uprostřed polních 

kultur 

N 49° 10.367´ 
EO 14° 23.678´ 

teplota 

Plocha 4 Přihájek orná půda N 49° 10.396´ 
EO 14° 24.110´ 

teplota, vlhkost 

Plocha 5 Nad Klapačkou kulturní les 
s dominantní 

borovicí 

N 49° 11.006´ 
EO 14° 24.824´ 

teplota, vlhkost 

Plocha 6 Doliny kulturní les 
s dominantní 
borovicí lesní 

N 49° 11.784´ 
EO 14° 23.185´ 

teplota, vlhkost 

Plocha 7 Pobuda orná půda N 49° 11.589´ 
EO 14° 23.764´ 

teplota, vlhkost 

Plocha 8 Pod průhonem orná půda N 49° 15.306´ 
EO 14° 27.278´ 

teplota, vlhkost 

Plocha 9 Obecní les kulturní les 
s dominantní 

borovicí 

N 49° 15.387´ 
EO 14° 27.989´ 

teplota, vlhkost 

Plocha 10 Žimutice-
Hrudice 

kulturní les 
s dominantními 

smrkem a 
borovicí 

N 49° 12.253´ 
EO 14° 32.102´ 

teplota, vlhkost 

Plocha 11 Žimutice-
Sobětice 

orná půda N 49° 11.977´ 
EO 14° 32.513´ 

teplota, vlhkost 

Plocha 12 Litoradlice lado 
s dominantní 

třtinou 

N 49° 10.547´ 
EO 14° 24.495´ 

teplota, vlhkost 

Plocha 13 Pole u Vomáčky orná půda N 49° 04.070´ 
EO 14° 20.508´ 

teplota, vlhkost 

Plocha 14 Louka u 
Vomáčky 

kulturní louka N 49° 04.308´ 
EO 14° 20.385´ 

teplota, vlhkost 

Plocha 15 Strouha Litorální porost 
bezkolence u 
Libivského 

rybníka 

N 49° 09.100´ 
EO 14° 23.500´ 

(nezaměřeno-
odečteno z mapy) 

teplota, vlhkost 

 
 
Vybrané plochy byly pro účely interpretace  v rámci jednotlivých snímků vymezeny 
vzhledem k mapě Land Use a klasifikovány. Byly vypočteny hodnoty aritmetického a 
váženého průměru teplot jednotlivých ploch, kdy mírou váhy byl počet pixelů daného 
segmentu v rámci analyzovaného snímku, zachycujícího část sledované plochy vzhledem 
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k překryvům jednotlivých snímků. Vlastní vyhodnocení bylo provedeno softwarem 
ThermaCAM Reporter 2000, kdy byly vymezeny jednotlivé části (segmenty) sledovaných 
ploch a byla vypočtena průměrná hodnota radiační teploty povrchu pro dané segmenty. 
Pomocí programu Scion Image – Release beta 3b byl zjištěn počet pixelů analyzovaných 
segmentů, který byl využit pro výpočet váženého průměru teplot vybraných ploch. 
Předpokladem bylo, že takto plošně vyhodnocená data budou konfrontována s daty dálkového 
průzkumu. Vzhledem k poruše družice Landsat ETM 7 nemohla být získaná data tímto 
způsobem využita. 
 
Výsledky 
 
Výsledkem zpracování družicových dat jsou průměrné hodnoty teplot a vlhkostí krajinného 
krytu v okolí JETE ve třech časových etapách: před výstavbou, v době výstavby a 
v elektrárny (obr 1 a 3). Na tomto obrázku je vidět distribuce teplot krajinného krytu ve 
zmíněných časových etapách, přičemž 5% nejvyšších hodnot je barevně zvýrazněno 
(červeně). Na obrázku 1a je pro snadnější orientaci výřez družicové scény (Landsat TM 5 ze 
16.7.2003 v kompozici 321). Světlé plochy představují zemědělské kultury a louky, tmavé 
plochy jsou tvořeny lesními porosty. Objekt JETE a zástavba Týna nad Vltavou jsou 
ohraničeny červeně, srovnávací sledovaná plocha u Litoradlic žlutě. Na všech třech výřezech 
teplotních map připadají nejvyšší hodnoty teplot na plochy zástavby a plochy zemědělských 
kultur s nižší biomasou vegetace (např. po sklizni). Objekt JETE vykazuje významný podíl 
vyšších teplot v etapě výstavby. Na každém obrázku teplotní mapy je též histogram hodnot 
daného výřezu se zvýrazněnou průměrnou teplotou srovnávací plochy u Litoradlic. Podobně 
jako v případě teplot i hodnoty indexu wetness jsou vyjádřeny v relativních hodnotách, 5% 
nejvyšších a nejnižších hodnot jsou barevně zvýrazněny (obr 3). Nejnižší hodnoty indexu 
wetness připadají na plochy zástavby, zemědělských kultur s nižší biomasou vegetace a 
v období výstavby také na objekt JETE. Výsledkem kontinuálního automatického záznamu na 
patnácti lokalitách v okolí JETE jsou data teplot a vlhkostí, které slouží jako kalibrační 
hodnoty při zpracování družicových snímků (obr. 2). 
V plánovaném přesném termínu přeletu družice Landsat ETM 7 24.7.2003 byly v zájmovém 
území snímkovány vybrané plochy v blízkosti JETE v IR spektru pomocí infrakamery. 
Vybrané plochy byly pro účely interpretace  barevně vymezeny a v nich vypočtena průměrná 
hodnota teploty (Obr. 4). Počítalo se, že takto plošně vyhodnocená data budou konfrontována 
s daty dálkového průzkumu, leč v době pořízení infrasnímků již družice Landsat 7 
nefungovala. Přesto budou data z infrakamery dále vyhodnocena vzhledem k mapování land 
use a vzhledem k pozemnímu měření teplot a vlhkostí v okolí JETE.  
 
Diskuse 
 
Při hodnocení distribuce teplotně – vlhkostních parametrů krajinného krytu v souvislosti 
s výstavbou a provozem JETE je možné rozdělit výsledky do dvou částí. Jednak se jedná o 
možnou změnu zmíněných parametrů přímo v objektu JETE, na druhé straně je to vliv 
výstavby a provozu elektrárny na své okolí. V případě vlastního objektu JETE můžeme 
sledovat nárůst teplot a pokles vlhkostí krajinného krytu v době výstavby. To je s největší 
pravděpodobností způsobeno přehříváním holé půdy bez vegetace v době počátečných fází 
výstavby. V objektu elektrárny lze sledovat nárůst relativních teplot i v době provozu. Tento 
nárůst však odpovídá teplotám zástavby, která vykazuje v letních měsících vyšší teploty 
povrchů. Naopak vyšším teplotám v době provozu neodpovídají nízké hodnoty vlhkosti. To je 
zřejmě důsledek činnosti chladících věží produkujících značné množství vodních par. Vliv 
JETE na své okolí je mnohem komplikovanější, neboť teploty i vlhkosti krajinného krytu 
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odrážejí vlastnosti vegetace, která v zemědělské krajině prochází v letním období značnými 
změnami. Pro odladění vlivů vegetace a případně i mikroklimatických anomálií je nutné 
zpracovat statisticky významný soubor družicových dat.  
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Obr. 2 – Grafický záznam teplot a vlhkostí od června do listopadu 2003 

Obr. 1 – Vývoj distribuce teplot krajinného krytu v okolí  JETE. 



 
 
 

 

Obr. 3 – Vývoj distribuce hodnot indexu 
wetness v okolí  JETE. 

Obr. 4 – Ukázka vyhodnocení teplotního snímku pořízeného infrakamerou. 24. 7. 2003, 9:31 


