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Oprava:
Abstract:
Increasing of temperatures in the cities and heat waves becomes more and more important
topic nowadays. They are followed by drought, soil depletion and environmental pollution. These
factors have a negative impacts not only on human health and life. A lot of people lives in cities and
therefore the urban environment has an considerable influence on them. The urban land built by
human causes changes in water and energy flows and they influence ecosystems in local even global
scale. Systems want to acquire the equilibrium, but they are shifted into the unstable extremes.
Vegetation was in this context overlooked in the past and almost removed from human’s concrete
residences. Its positive impact on the environment is obvious, although financial evaluation is not
directly possible. The aim of the present review is to summarize knowledge of tree physiological
functions in urban ecosystems and their impact on biotic even abiotic factors like biodiversity, human
health, hydrological cycle, pollution, precipitation and temperature.

3.1 Distribuce slunečního záření
Sluneční záření je jedinečný zdroj energie pro planetu Zemi. Dodává energii pro fyzikální i
biochemické děje, jako jsou proudění vzduchu, vypařování vody, vznik oblačnosti, fotosyntéza a další.
Přibližně dopadá na svrchní vrstvu atmosféry 1360 W/m2, což je hodnota solární konstanty. Je
přibližná, neboť závisí na naklonění zemské osy ke slunci, které se mění v závislosti na elipsoidní
oběžné dráze Země okolo Slunce (údaje se liší, většinou mezi 1321 – 1412 W/m2). Solární konstanta
je množství kolmo dopadajícího záření na jednotku plochy – 1 m2. Spektrum slunečního záření lze
rozdělit podle vlnových délek na gama záření, rentgenové, ultrafialové (UV), viditelné – světlo (VIS),
infračervené (IR), radiovlny a mikrovlny.

2.1 Fyzikální vlastnosti vody
Voda a její unikátní fyzikální vlastnosti jsou důležité pro život na Zemi. Mezi ty, které ovlivňují
život a fyziologické funkce rostlin, patří například koheze, hydrofobní interakce, tvoření vodíkových
vazeb, silně polární charakter, adheze, chemická inertnost, stálý objem, vysoká měrná tepelná
kapacita, tepelná vodivost a vysoké molární skupenské teplo. Plní tak nezastupitelnou roli v
rostlinném metabolismu, struktuře rostlinného těla a fyziologické funkci rostlin. Voda prostupuje a
vyplňuje podstatnou část rostlin, vytváří tak prostor například pro rozpouštění a transport látek
(reakční agens), hydrostatický tlak (turgor) a termoregulaci (transpirace). V rostlinném systému i
mimo něj se voda pohybuje především hromadným tokem (konvekcí) a difúzí či osmózou nejen přes
selektivní bariéry.

Graf 1:
Ozářenost [W m-2]v závislosti na vlnové délce (Wavelenght) záření emitovaného sluncem
(černá křivka) a energie dopadající na povrch Země (červená). Absorpční maxima fotosyntetických
pigmentů chlorofylu a+b (zelená křivka). Mezi vlnovými délkami 400 a 800 nm je vyznačeno viditelné
spektrum. Převzato a upraveno dle: (Taiz and Zeiger, 2002).

Oprava formálních nedostatků:
Seznam použitých zkratek:
CAM – metabolismus kyselin u tučnolistých (crassulacean acid metabolism)
C4 – C4 cyklus (Hatch-Slack cycle)
EC – elektrokonduktivita (electroconductivity)
ET – evapotranspirace (evapotranspiration)
IR – infračervené záření (infrared)
LAI – index listové plochy (leaf area index)
PM10 – polétavý prach (particulate matter)
TSP – celkové suspendované částice (total suspended particles)
UHI – tepelný ostrov města (urban heat island)
UV – ultrafialové záření (ultraviolet)
VIS – viditelné záření (visible)
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