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ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá vědním oborem zvaným meteorologie. Jsou zadefinovány 

základní pojmy této oblasti, je zde stručně popsáno složení a členění atmosféry a dále 

jsou rozebrány základní meteorologické prvky a způsoby jejich měření. Na závěr je 

provedeno vyhodnocení dat naměřených amatérskou meteorologickou stanicí.  

 

 

ABSTRACT 

This thesis deals with the branch of science called Meteorology. It is connected with 

measurement techniques, too. Basic terms are defined, structure and classification of 

atmosphere there are briefly described and furthermore there basic meteorologic 

components are analysed. Finally there is an evaluation of meteorologic data measured 

unprofessional meteorologic station. 
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ÚVOD 

 

Co je to meteorologie? Jak souvisí s atmosférou? Čím ji lze popsat a jak to dále 

zhodnotit? Na tyto a mnoho dalších otázek s tím souvisejících bude cílem odpovědět 

v rešeršní části této práce. Vzhledem k velkému rozsahu této problematiky je bakalářská 

práce strukturována tak, aby byly nejprve uvedeny základní definice a pojmy s tím 

související, a následně aby práce přešla k definici a podrobnějšímu rozboru 

meteorologických prvků. Právě jim a způsobům jejich měření je zde věnována velká 

pozornost, protože vše vede k samotnému zpracování a následnému vyhodnocení 

meteorologických dat. 

 Nejprve je tedy stručně popsána atmosféra Země z pohledu svého složení a 

členění na vrstvy. Dále jsou zmíněny a popsány základní meteorologické prvky, kterými 

jsou tlak, teplota, vlhkost vzduchu, vítr, srážky, oblačnost, sluneční záření a dohlednost. 

V další části této práce je trochu detailnější pohled pouze na prvních pět prvků. Je to 

z toho důvodu, že tyto veličiny jsou předmětem měření amatérskou meteorologickou 

stanicí v obci Lažánky, odkud pochází data, která jsou na závěr této práce náležitě 

vyhodnocena. 
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METEOROLOGIE 

 

Definice 

Slovo meteorologie má původ v řečtině a pochází ze slov meteoros (vznášející se ve 

výši) a logia (nauka). 

Každý z nás má jistou představu o tom, čím by se tato věda mohla zabývat. „Oficiální“ 

definice zní následovně:  

Meteorologie je věda o zemské atmosféře, o jejím složení, vlastnostech, dějích a jevech 

v ní probíhajících. V současné době se většinou ztotožňuje s fyzikou atmosféry, v širším 

smyslu zahrnuje též klimatologii, biometeorologii a chemii atmosféry [1]. 

 

S meteorologií samozřejmě úzce souvisí pojem počasí. Rozumíme tím stav atmosféry 

charakterizovaný souhrnem hodnot všech meteorologických prvků a atmosférickými 

jevy v určitém čase a místě – počasí je tedy proměnlivé v čase i v prostoru. Jeho vznik 

by se dal popsat procesem, kdy sluneční paprsky procházejí atmosférou a ohřívají 

zemský povrch, čímž dochází k pohybu vzduchu a následnému vypařování či 

kondenzaci vody [2], [4]. 

 

Zbývá si ujasnit, co jsou to meteorologické prvky, kterými se tato práce bude zabývat. 

Jedná se o veličiny charakterizující fyzikální stav atmosféry v daném místě a čase. 

Slouží nám k pozorování, popisu či měření složitějších jevů v atmosféře a lze mezi ně 

zařadit teplotu, tlak a vlhkost vzduchu, oblačnost, směr a sílu větru nebo srážky [5], [1]. 

 

Rozdělení 

Meteorologii lze rozdělit podle zaměření na následující podobory: 

 Dynamická meteorologie – studuje dynamiku a termodynamiku atmosféry 

především k numerické předpovědi počasí. 

 Synoptická meteorologie – studuje atmosférické procesy většího měřítka, které 

zaznamenává do synoptických map. Slouží to opět k diagnóze a předpovědi 

počasí.  

 Fyzikální meteorologie – studuje fyziku oblaků a srážek a dále se zabývá 

atmosférickým zářením, optikou, akustikou či elektřinou. 

 Klimatologie – studuje podnebí, tedy počasí v rámci dlouhodobého průměru 

typického pro určitou oblast. 

 Nauka o meteorologických přístrojích – předmětem je konstrukce a funkce 

meteorologických přístrojů a následné systémy měření. 

 Hydrometeorologie – studuje oběh vody v přírodě z pohledu meteorologie. 

 Nauka o chemizmu a radioaktivitě atmosféry 
 Aplikovaná meteorologie – aplikace zejména v zemědělství a letecké nebo 

námořní dopravě [3]. 
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1. ATMOSFÉRA ZEMĚ, METEOROLOGICKÉ PRVKY 

 

1.1 Atmosféra Země 

Slovo atmosféra je stejně jako meteorologie řeckého původu – skládá se ze slov atmos 

(pára) a sphaira (obal). Už od základní školy víme, že atmosféra je tzv. plynný obal 

Země. Začíná u zemského povrchu, ale není zcela definováno, do jaké přesné výšky 

sahá. Je to z toho důvodu, že hustota vzduchu s výškou postupně klesá a vzduch plynule 

přechází do vakua kosmického prostoru. S jistotou lze pouze říci, že se jedná o desítky 

tisíc kilometrů. Její hmotnost činí přibližně pouhou milióntinu hmotnosti Země, tj. 

5,1×10
18

 kg a zajímavý je také fakt, že do výšky 20 km nad zemí se vyskytuje 95 % 

hmoty celé atmosféry. 

Důležité je také zmínit, že se atmosféra Země účastní zemské rotace a okolo Země se 

udržuje právě díky gravitační síle. 

„Poslání“ atmosféry je pro náš život zásadní. Díky ní nejsou na Zemi extrémní teplotní 

výkyvy mezi dnem a nocí, chrání nás před škodlivými složkami slunečního záření a také 

před dopadem pevných částic z kosmu, které při průletu atmosférou shoří [2], [5], [6]. 

 

 

1.1.1 Složení atmosféry  

 

Atmosféra je tvořena směsí plynů, kterou souhrnně nazýváme vzduch (plyny v této 

směsi navzájem chemicky nereagují), a dále vodní parou a aerosoly. Chemické složení 

se v průběhu dějin atmosféry měnilo. V dnešní době velkou měrou převládá obsah 

dusíku, konkrétně činí asi 78 % celkového objemu. Dále se zde nachází kyslík (21 %), 

argon, oxid uhličitý a další plyny už v tzv. stopovém množství. Je zřejmé, že dusík 

s kyslíkem tvoří 99 % celkového objemu, proto ostatní prvky tvoří zbývající 1 %. Pro 

lepší přehled a porovnání je složení uvedeno v Tabulce 1.  

Lze se setkat s pojmem dokonale suchá a čistá atmosféra, což je směs plynů, která se 

z fyzikálního pohledu chová jako ideální plyn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabulka 1: Prvky v atmosféře 

 

Pro děje v zemské atmosféře jsou nejdůležitější oxid uhličitý (CO2) a ozon (O3). CO2 

z důvodu svého podílu v biologických procesech a při skleníkovém efektu, O3 díky 

schopnosti pohlcování ultrafialového záření Slunce. A kde se oxid uhličitý bere? Do 

atmosféry se dostává jako produkt hoření uhlí, plynů nebo např. ropných produktů, 

proto v dnešní době díky průmyslu i množství automobilů a ostatních dopravních 

prostředků jeho podíl výrazně roste. Velkým tématem dnešní doby je globální 

PRVEK OBSAH [%] 

N2 78,09 

O2 20,95 

Ar 0,93 

CO2 0,03 

Ne 1,8×10
-3

 

Kr 1,0×10
-4

 

H2 5×10
-5

 

Xe 8×10
-6

 

O3 1×10
-6

 

Rn 6,1×10
-18
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oteplování s čímž množství oxidu uhličitého úzce souvisí, ale zatím mu to podle vědců 

nelze jednoznačně přikládat za vinu. 

 

Aerosoly nazýváme souhrnně malé pevné částice všeho druhu vznášející se ve 

vzduchu. Vznikají např. kondenzací, chemickými reakcemi či spalinami a do atmosféry 

se dostávají vulkanickou činností. Ovlivňují vlastnosti oblaků nebo přenos sluneční 

energie a slouží jako kondenzační jádra při tvorbě dešťových kapek. 

 

Ve složení atmosféry nelze opomenout podíl vodní páry a dalších částic jako vodní 

kapičky nebo ledové krystalky. Právě vodní pára má nejsilnější skleníkový efekt
1
, do 

atmosféry se přirozeně dostává výparem ze zemského povrchu a je soustředěna z velké 

části ve spodních 10 km. 

 

Zajímavé je, že procentuální zastoupení většiny plynů se do výšky přibližně 100 km 

nemění. Výjimkou je CO2, jehož množství se mění v závislosti na čase a místě (tzn., že 

ve dne je ho méně než v noci a zároveň nad souší více než nad mořem). Druhou 

výjimkou je také již zmíněný ozon, jehož množství se mění především v závislosti na 

výšce
2
 [5], [2]. 

 

 

1.1.2 Členění atmosféry 

 

Atmosféra Země není homogenní ani z chemického, ani z fyzikálního pohledu, proto ji 

lze podle různých kritérií rozdělit na vrstvy. Tím nejznámějším bude zřejmě pro 

všechny dělení podle průběhu teploty vzduchu s výškou na následující: troposféru, 

stratosféru, mezosféru, termosféru a exosféru. Mezi těmito vrstvami se ještě nachází 

přechodné oblasti s názvy tropopauza, stratopauza, mezopauza a termopauza. Všechny 

zmíněné vrstvy jsou pro lepší představu znázorněny na Obrázku 1. Dalším možným 

dělením může být také dělení podle chemického složení, vzájemného působení se 

zemským povrchem nebo například dělení podle koncentrace iontů. Následně budou 

vrstvy jednotlivě charakterizovány: 

 

 

 

Poznámka: Obrázek 1 na následující straně je velmi dobrý nejen pro představu 

jednotlivých vrstev atmosféry, ale také pro ujasnění dalších souvislostí mezi 

informacemi uvedených v této kapitole.  

Zajímavá je zde samozřejmě křivka průběhu teploty, ale také křivka tlaku v závislosti na 

výšce.  

                                                 
1
 Skleníkový efekt je proces, díky kterému dochází k oteplování planety. Jedná se o absorpci 

dlouhovlnného záření vyzařovaného zemským povrchem a jeho zpětné vyzáření k zemi. 
2
 Maximální koncentrace ozonu je průměrně ve výšce 22 km. 
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Obrázek 1: Členění atmosféry [5] 



14 

 

a) Vertikální členění atmosféry podle průběhu teploty vzduchu s nadmořskou 

výškou 

 

Nejspodnější vrstvou zemské atmosféry je troposféra. Nad rovníkem sahá až do výšky 

18 km, zatímco nad pólem asi do výšky poloviční, tj. do 9 km. Zajímavé je, že horní 

hranice výšky troposféry se mění v závislosti na roční době (v zimě je nižší než v létě) a 

také na povětrnostní situaci (v tlakových výších je obvykle vyšší než v tlakových 

nížích). Jsou zde soustředěny ¾ celkové hmotnosti atmosféry a nachází se zde prakticky 

veškerá voda atmosféry. Proto se jedná o oblast vzniku nejdůležitějších druhů 

oblačnosti, bouřkové činnosti, vzniku srážek a v neposlední řadě výskytu mlh. Lze tedy 

říci, že zde vzniká počasí.  

Troposféra je místem neustálého vertikálního proudění vzduchu a zároveň místem, kde 

teplota s výškou klesá – v průměru o 0,65 °C na každých 100 m výšky. V nejvyšším 

místě sféry může být teplota až –56 °C. K tomuto poklesu dochází díky tomu, že teplý 

vzduch stoupá a tím ztrácí svou energii. Postupně se dostává do oblasti zvané 

tropopauza, kde se už dále neochlazuje a přestává stoupat, protože už je méně hustý než 

vzduch nad ním. 

 

 

Ve výšce přibližně mezi 11 a 50 km nad troposférou se nachází oblast zvaná 

stratosféra. Teploty se zde zhruba do výšky 20–25 km vůbec nemění (tomuto jevu se 

říká izotermie), ale po té začínají s rostoucí výškou růst (řeč je o tzv. inverzi teplot). 

V horní části vrstvy pak teplota stoupá zhruba o 0,03 °C na 100 m. U horní hranice je 

teplota okolo 0 °C. Tato změna teplot je způsobena z velké části přítomností ozonu, 

který stratosféra pohlcuje v ultrafialové části slunečního záření a tím se zahřívá. Závisí 

ale také na dalších faktorech, např. na rychlosti větru. Nad touto sférou se nachází již 

zmíněná přechodová oblast stratopauza. 

Zajímavost: V oblasti této sféry jsou pozoruhodná tzv. perleťová oblaka. Vyskytují se 

ve výškách okolo 25 km a lze je spatřit v noci, pokud jsou zespodu osvětlena Sluncem. 

Pravděpodobně jsou složena z přechlazených kapek vody, čímž by měla dokazovat 

přítomnost vodní páry i v těchto výškách.  

  

 

Následující atmosférickou vrstvou je mezosféra, která leží přibližně mezi 50–80 km. 

Teplota vzduchu zde s výškou klesá a maximálních hodnot dosahuje v oblasti 

mezopauzy. Tyto maximální hodnoty ovšem závisí na ročním období – v zimě mluvíme 

o –50 °C, zatímco v létě dosahují maxima až –90 °C. Vyskytuje se zde 1 % veškerého 

vzduchu a proudění je zde velmi proměnlivé.  

 Zajímavost: Jako je možné ve stratosféře pozorovat perleťová oblaka, v této sféře je 

možné v létě spatřit tzv. noční stříbřitá oblaka. Vyskytují se až v oblasti mezopauzy, 

mají velmi jemnou strukturu a jsou také vidět díky osvětlení Sluncem zespodu. Údajně 

by měla být lépe pozorovatelná v severnějších zeměpisných šířkách, ale jejich 

pozorování u nás není výjimkou.   

 

 

Předposlední vrstvou nad hranicí 85 km je termosféra. Jedná se o oblast, ve které 

teplota s výškou roste, ovšem o jakých výškách přesně mluvíme, není detailně 

stanoveno. Názory autorů se zde rozchází, někteří určují (horní) hranici asi v 500 km, 

druzí ji stanovují do rozmezí 600–800 km, tzn. do oblastí, kde se ještě vyskytuje 
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polární záře. Maximální teplota, které zde může být dosaženo, je 1400 °C díky absorpci 

intenzivního slunečního záření molekulami kyslíku. 

 

 

Exosféra je nakonec poslední přechodovou vrstvou mezi ionosférou a kosmickým 

prostorem. Bývá nazývaná také jako vnější atmosféra [6], [2], [5]. 

 

  

b) Dělení atmosféry podle chemického složení 

 Homosféra 

 Heterosféra 
 

Homosféra sahá zhruba do výšky 90 km. Podstatné je to, že objemové složení hlavních 

plynů vzdušné směsi se zde nijak zvlášť nemění. Má tedy v horizontálním i vertikálním 

směru téměř konstantní složení díky neustálému turbulentnímu promíchávání. Nachází 

se zde ale také látky, jejichž množství konstantní není. Jsou jimi vodní pára, ozon, CO2 a 

další příměsi. Ačkoliv jsou tyto látky v menšině, také mají svůj význam.  

 

Nad touto vrstvou se nachází heterosféra. Promíchávání atmosféry zde ustává a z toho 

důvodu tu není konstantní složení vzduchu. Ubývá zde totiž plynů, které jsou relativně 

těžší než vzduch. Vrstva se rozdělila na čtyři podvrstvy, kde jsou podle zastoupení 

molekul rozděleny na vrstvu atomárního dusíku, kyslíku, helia a vodíku. Teplota 

v heterosféře dosahuje hodnot několika set stupňů Celsia [2], [9]. 

 

 

c) Dělení atmosféry podle koncentrace iontů a volných elektronů 

 Neurosféra 

 Ionosféra 

 

Neurosféra je níže položená (0–65 km). Zahrnuje tedy troposféru, stratosféru a část 

mezosféry. Nad ionty zde převládají nenabité částice. 

Nad neurosférou (60–500 km) se tedy rozkládá ionosféra, ve které dochází k procesu 

zvanému ionizace, jenž má za následek elektrickou vodivost sféry a odraz radiových vln 

[9]. 
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1.2 Meteorologické prvky 

 

V této podkapitole budou rozebrány meteorologické prvky, které jsou nejčastěji měřeny 

a jejichž znalost je tedy pro zájemce o meteorologii nezbytná. Postupně budou 

charakterizovány tyto základní veličiny: 

 Tlak vzduchu 

 Teplota vzduchu 

 Vlhkost vzduchu 

 Vítr 

 Srážky 

 Oblačnost 

 Sluneční záření 

 Dohlednost 

 

Veličinám jako jsou oblačnost, sluneční záření nebo dohlednost bude v této práci 

věnována menší pozornost z toho důvodu, že nebyly předmětem měření a následného 

vyhodnocení dat. Naopak tedy zbylé meteorologické prvky budou v této podkapitole 

pojaty pouze základně a detailněji budou rozebrány v kapitole následující. 

 

Poznámka: 

Na úvod je důležité zmínit stavovou rovnici plynů (rov. 1.1), která udává vzájemnou 

závislost základních charakteristik fyzikálního stavu plynů, a to tlaku p, teploty T a 

hustoty ρ.  

 

𝑝 × 𝑣 = 𝑅 × 𝑇  (1.1)  kde:  p – tlak [Pa] 

      v – měrný objem [m
3
.kg

-1
] 

      T – absolutní teplota [K] 

      R – plynová konstanta (287 m
2
.s

-2
.K

-1
) 

Přičemž platí:  𝜌 =
𝑚

𝑣
;  𝑣 =

1

ρ
 

 

Tato rovnice je základem všech výpočtů a zde by měla symbolizovat minimálně 

závislost mezi prvními dvěma rozebíranými prvky – tlakem a teplotou. Hustotě vzduchu 

zde není věnována samostatná podkapitola, proto je vhodné zmínit její závislost: 

Hustota vzduchu je přímo závislá na tlaku vzduchu, a současně nepřímo závislá na 

jeho teplotě [9]. Důkazem nechť je úprava stavové rovnice (1.2):    

 

 𝜌 =
𝑝

𝑅 × 𝑇
      (1.2) 
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1.2.1 Tlak vzduchu 

 

O existenci tlaku vzduchu údajně věděl již Aristoteles, ale o samotný důkaz a následný 

popis vlastností se postaral až v roce 1643 Evangelista Torricelli
3
.  

Mluví-li se o tlaku v atmosféře, je tím myšlen tlak hydrostatický, neboli také 

atmosférický. Pro jeho praktickou představu lze říci, že představuje sílu působící 

kolmo na jednotkovou plochu v libovolném místě atmosféry. Síla je dána tíhou 

svislého vzduchového sloupce o výšce rovné vertikálnímu rozsahu atmosféry (tzn., že 

sahá od výšky měření po horní hranici atmosféry).  

Atmosférický tlak tedy závisí na množství vzduchu ležící nad určitou plochou – 

nejvyšší je u povrchu Země a stoupáme-li výš, zmenšuje se hmotnost atmosféry nad 

dosaženou hladinou výstupu a tlak tedy klesá. 

 

Tlak vzduchu je časově i prostorově velmi proměnlivý prvek. Pokles, vzestup nebo 

celkově jeho změny lze pozorovat většinou bez jakékoliv zjevné pravidelnosti. Velmi 

závisí na nadmořské výšce – v přízemních hladinách lze pozorovat pokles o 1 hPa na 

každých 8 m výšky. Všeobecně platí, že ve výšce 5500 m n. m. tlak vzduchu klesne na 

polovinu a ještě lze upřesnit, že v teplejším vzduchu klesá tato veličina s výškou 

pomaleji, než ve vzduchu chladnějším
4
 [2], [3].  

 

Čáry spojující místa se stejným tlakem se nazývají izobary. Tyto čáry vymezují tlakové 

útvary, jako jsou tlaková níže a výše.  

 

Zajímavost: Pro představu maximálního rozsahu tlaku vzduchu jsou v Tabulce 2 

uvedeny dosud naměřené extrémní hodnoty tlaku jak pro svět, tak také v rámci našeho 

území. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 E. Torricelli (1608 – 1647) byl italský matematik a fyzik. Zabýval se účinky zemské tíže na kapaliny nebo 

atmosférickým tlakem vzduchu a jako vrchol jeho bádání lze označit rtuťový barometr, který vynalezl 
s V. Vivianim.  
4
 Toto tvrzení lze dokázat pomocí vertikálního tlakového gradientu GV, který představuje v daném 

okamžiku hodnotu velikosti poklesu tlaku vzduchu v závislosti na výstupu o jednotku výšky. Jde o vektor 

orientovaný ve směru ubývání tlaku vzduchu a rovnice 𝐺𝑉 =  
𝑝𝑔

𝑅𝑇
  je zřejmý doklad tohoto tvrzení.  

 Oblast Rok Hodnota  

Absolutní světové 

minimum 

Čínské moře 

(Tichý oceán) 

1979 870 hPa 

Absolutní světové 

maximum 

Sibiř (Rusko) 1968 1083,3 hPa 

Absolutní maximum 

ČR 

Hurbanov 

(Československo) 

 1055,4 hPa 

Absolutní minimum 

ČR 

Hradec Králové 1976 970,1 hPa 

Tabulka 2: Extrémy tlaku vzduchu 
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1.2.2 Teplota vzduchu 

 

Teplota vzduchu je termodynamická veličina charakterizující kinetický stav atomů a 

molekul, která zároveň patří k veličinám více proměnlivým. Závisí na mnoha 

parametrech, kterými mohou být roční období, poloha místa, reliéf krajiny a především 

míra slunečního záření dopadajícího na zemi. 

 

Na první pohled se může zdát, že vzduch je přímo ohříván slunečním zářením. Pravda je 

ovšem taková, že sluneční záření krátkých vlnových délek nejprve ohřívá zemský 

povrch, který je následně zdrojem tepla pro atmosférický vzduch. Část slunečního 

záření pohlcuje zemský povrch a druhá část je vyzařována zpět (asi 31 % záření se 

odrazí, 69 % je pohlceno), což ohřívá částice vzduchu od povrchu země a odtud už se 

teplo dostává molekulovou výměnou do atmosféry. Nejvýznamnější ze všech možností 

přenosů tepla je tzv. turbulentní výměna, neboli termická konvekce, při které vzduch 

proudí neuspořádanými vertikálními pohyby rychlostmi v jednotkách metrů za sekundu. 

Protože se zemský povrch ohřívá nerovnoměrně, stejně tak se od něj ohřívá i vzduch. 

Spojnice míst se stejnou teplotou vzduchu se nazývají izotermy. 

 

Denní amplituda teploty je rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší teplotou dne. Její hodnota 

závisí např. na charakteru počasí, ročním období, reliéfu krajiny nebo zeměpisné šířce.  

Denní minimum nastává zhruba v době východu Slunce a denní maximum nastává 

v období mezi 14. a 15. hodinou. S rostoucí výškou se zmenšuje a zároveň zpožďuje 

nástup extrémů teploty vzduchu
5
 [7], [6]. 

 

Zajímavost: V následující Tabulce 3 jsou pro zajímavost uvedeny dosud naměřené 

extrémní hodnoty teplot. 

 

 Oblast Rok Hodnota  

Světové maximum  Turecko 1922 57,8 °C 

Světové minimum Antarktida 1983 -89,2 °C 

Maximum ČR Dobřichovice 2012 40,4 °C 

Minimum ČR Litvínovice 1929 -42,2 °C 

Tabulka 3: Rekordní teploty 

 

 

 

1.2.3 Vlhkost vzduchu 

 

Vlhkost vzduchu je prakticky obsah vodní páry ve vzduchu, který se stále mění s časem 

i místem. Jedná se také o veličinu řadící se mezi prvky nejvíce ovlivňující vznik a 

průběh meteorologických dějů. Vlhký vzduch se vyskytuje pouze v troposféře, ve 

vyšších vrstvách je jeho obsah minimální nebo tam není vůbec. Nicméně celkové 

maximální množství vodní páry v atmosféře je 4%. Jakmile dojde k celkovému 

nasycení vzduchu, případný přebytek vodní páry kondenzuje na vodu nebo desublimuje 

na led. Platí, že čím vyšší je teplota vzduchu, tím více páry je potřeba k jeho nasycení.  

 

                                                 
5
 Pro troposféru je běžně pozorovaný pokles teploty s výškou o 0,65 °C na 100 m výšky. (Bývá to 

označováno jako vertikální teplotní gradient.) [9] 
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Voda se ze zemského povrchu vypařuje neustále. V podobě vodní páry pokračuje do 

atmosféry, kde dochází ke kondenzaci a následně se ve formě padajících srážek vrací 

zpět na zem. Tento proces se nazývá všem známým pojmem koloběh vody. Jednou ze 

součástí tohoto koloběhu je tzv. výpar vody (odborně evaporace), který je zase důležitý 

z hlediska změny absolutní vlhkosti vzduchu. Vodní pára tedy vzniká především 

vypařováním vodních ploch, avšak voda se může samozřejmě vypařovat také z pevné 

půdy pokryté sněhem či ledem [2], [3], [5]. 

 

Zajímavost: Z povrchu celé zeměkoule se za rok vypaří asi 518 600 km
3
 vody, z čehož 

připadá asi 86 % na oceány a 14 % na souš. Nicméně totéž množství vody zase za rok 

na povrch celé Země spadne, a to asi 79 % na povrch moří a 21 % na povrch souše [2]. 

 

 

 

1.2.4 Vítr 

 

Dalším z velmi významných meteorologických prvků je vítr. Jedná se o pohyb vzduchu 

v určitém místě atmosféry a v určitém okamžiku vzhledem k zemskému povrchu. Za 

vítr se považuje pouze horizontální složka vektoru větru a určuje se jeho směr, rychlost 

a nárazovitost.  

Vzniká jako důsledek nerovnoměrného rozložení tlaku vzduchu nad zemí a pohybuje se 

z oblasti vyššího tlaku do oblastí s  tlakem nižším. Je to jakýsi zvláštní případ proudění 

vzduchu a jeho uplatnění tkví především při přenosu vody či energie, zvyšování 

intenzity výparu nebo při ochlazování povrchů. 

 

S prouděním vzduchu zřejmě úzce souvisí atmosférické fronty. Jsou to pohybující se 

atmosférické hmoty s různými vlastnostmi, které velmi ovlivňují stav a vývoj počasí. 

Fronta je tenká vrstva vzduchu s tloušťkou při zemi v řádu stovek metrů, kde dochází ke 

styku teplého vzduchu se studeným, a rozlišujeme tedy teplou, studenou a okluzní. 

Princip teplé a studené fronty je zřejmý z popsaných obrázku 2, 3 pod textem. Okluzní 

fronta vzniká v případě, že studená fronta dostihne teplou frontu před ní. Dojde ke 

spojení studeného vzduchu obou front u zemského povrchu a teplý vzduch se vyzdvihne 

do výšky. Tato fronta je často nepravidelná a dochází v ní ke vzniku cyklón [6].  

 

Teplá fronta je úzké a ostré rozhraní mezi ustupujícím studeným vzduchem a 

nastupujícím teplým 

vzduchem, který je 

rychlejší a proto pomalu 

vystupuje nahoru nad 

vzduch studený. V teplém 

vzduchu se začne srážet 

vlhkost, čímž dochází 

k vysokým chomáčovitým 

oblakům. 

Charakteristiky: 

oblačnost, déšť v šířce až 

400 km, mlha, horší 

viditelnost, pokles tlaku. 

Za teplou frontou ovšem 

následuje teplé počasí. 
Obrázek 2: Schéma teplé fronty [6] 
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Obrázek 4: Virga [12] 

Studená fronta je úzké přechodové pásmo mezi ustupujícím teplým vzduchem a 

pronikajícím 

studenějším. Z obrázku 

3 je vidět, že rychlejší 

studený vzduch se 

podsouvá pod teplejší 

vrstvu jako klín.  

Charakteristiky: 

kupovitá oblačnost, 

trvalé srážky, bouřky, 

změny směru větru, 

pokles teplot. 

 

 

 

 

 

 
 ztg 
Zajímavost: Absolutně nejvyšší rychlost větru při zemském povrchu byla naměřena na 

horské meteorologické stanici v New Hampshire v USA 12. 4. 1934. Při maximálním 

nárazu zde vítr dosáhl rychlosti 416 km/hod [9]. 

 

 

1.2.5 Srážky 

 

V meteorologii jsou pojmem atmosférické srážky označovány částice vzniklé 

následkem kondenzace vodní páry, která se vyskytuje v atmosféře nebo na zemském 

povrchu v podobě kapalné nebo pevné fáze.   

 

Srážky lze klasifikovat podle následujícího: 

 skupenství – kapalné, tuhé, smíšené (největší vliv zde má teplota zemského 

povrchu) 

 původu – padající a usazené 

 délky výskytu – trvalé, občasné a přeháňky 

 příčiny vzniku – konvekční, cyklonální a orografické. 

 

Nejzákladnějším rozdělením je dělení na srážky padající a usazené. Mezi první zmíněné 

– srážky padající neboli vertikální, lze zařadit déšť, mrholení, kroupy, sníh či ledové 

jehličky. Naopak mezi srážky usazené, jinak řečeno horizontální, patří rosa, jíní, 

ledovka nebo námraza. Tvoří se přímo na zemském povrchu. 

 

Zajímavost: Pojmem virga (Obrázek 4) jsou 

myšleny srážky, které se stihnou před 

dopadnutím na zem odpařit nebo 

desublimovat. Pozorovatelé pak tedy mohou 

na obloze vidět pouze tzv. srážkové pruhy [3].  

 

  

Obrázek 3: Schéma studené fronty [6] 
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1.2.6 Oblačnost 

 

Oblačnost je chápána jako míra pokrytí oblohy a je to veličina velmi důležitá při 

předpovědi počasí. 

Tento pojem tedy charakterizuje množství oblak, které se v daném místě a čase 

vyskytuje na obloze. Oblaka jsou potom viditelné soubory obrovského počtu 

kondenzačních produktů vodní páry (vodní kapičky, ledové částice), které se nacházejí 

v atmosféře v různých výškách nad zemským povrchem.  

Lze je dělit podle hledisek: 

 Vzhled (morfologie) – rozlišení tvarů, druhů či dalších zvláštností. 

 Vznik a vývoj 

 Výška – hladiny neboli patra jejich nejčastějšího výskytu (od 2 km výš). 

 Složení – mohou je tvořit ledové částice, kapičky přechlazené vody apod. 

 

Oblačnost se udává v osminách pokrytí oblohy, ale ne ve všech oborech tomu tak musí 

být. Např. v klimatologii je tato míra vyjadřována v desetinách. Vyjádření oblačnosti 

pomocí osmin je znázorněno na Obrázku 5 pod textem. (I přes snahu vyvinout 

spolehlivé zařízení k určení oblačnosti se u nás tato veličina přístrojově zatím neměří.) 

 

 

Obrázek 5: Míra pokrytí oblohy [6] 

 

 

Vznik oblak 

 

Existují oblaka různých tvarů a velikostí díky odlišným podmínkám při jejich vzniku. 

Samotný vznik oblak je samozřejmě součástí koloběhu vody. Díky výparu ze zemského 

povrchu dojde k nasycení vzduchu vodní párou, teplý a vlhký vzduch stoupá vzhůru a 

vzhledem k tomu, že s výškou klesá tlak i teplota, tento vzduch se rozpíná a chladne. 

Jakmile teplota klesne pod teplotu rosného bodu, dojde ke kondenzaci vodní páry na 

vodní kapičky
6
 nebo desublimací na ledové krystalky a tím je v podstatě tvorba oblak u 

konce.  

 

Druhy oblak 

 

Na obrázku 6 lze vidět 10 základních druhů oblak. Z obrázku je patrná jejich základní 

charakteristika – jaký mají tvar nebo v jaké výšce mají základnu, což by pro účely této 

práce mělo být postačující [2], [6]. 

                                                 
6
 Vodní kapičky mohou dosahovat velikostí 0,005–0,05 mm, jsou tedy různých velikostí. Padající dešťové 

kapky se pohybují o několik řádů výš: 0,5–5 mm. 
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Obrázek 7: Campbellův-Stokesův heliograf [13] 

Zajímavost: Na 1 m
3
 oblaku připadá asi 0,1 – 1 g vody.  

 

 

1.2.7 Sluneční záření 

 

Energie slunečního záření je základem pro všechny procesy probíhající v atmosféře a na 

zemském povrchu. Jedná se o elektromagnetické záření s charakteristickým spektrem 

vlnových délek, právě podle kterých rozlišujeme následující oblasti záření: 

 

 Ultrafialové – vlnové délky pod 400 nm, většinu pohlcuje ozon ve stratosféře. 

 Viditelné – vlnové délky 400 až 750 nm, tvoří spektrum od modré po červenou 

barvu. 

 Infračervené – vlnové délky nad 750 nm. 

 

Sluneční záření má dvě složky: přímou a rozptýlenou. Díky rozptýlenému slunečnímu 

záření, které se rozptyluje na různých částicích vzduchu, obloha září a není černá také 

během dne. Sluneční záření a jeho jednotlivé složky se měří radiometry, které se 

mohou dále rozdělit do skupin podle druhu registrovaného záření.  

 

 

Pomocí přístroje heliograf se měří doba a intenzita 

slunečního svitu. Heliografy neboli slunoměry mohou 

být tří typů: nejvíce rozšířený Campbellův-Stokesův 

(viz Obrázek 7), Marvinův a Jordanův slunoměr. 

Princip prvně zmíněného spočívá ve využití tepelného 

účinku slunečních paprsků, které jsou soustředěny 

pomocí skleněné koule do jednoho místa, kde je 

umístěný fotocitlivý registrační pásek. Do tohoto pásku 

jsou vypalovány stopy slunečního záření. Záznam 

slunoměru se potom nazývá heliogram [2], [3].  

 

 

Obrázek 6: Druhy oblak [6] 
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1.2.8 Dohlednost 

 

Dohlednost je subjektivní veličina, která charakterizuje míru znečištění přízemní 

vrstvy atmosféry prachem, kouřem apod. Čím více je atmosféra znečištěná, tím horší je 

dohlednost. Mezi prvky, které ji mohou zhoršovat, patří mlha, kouř či zákal [7].  

Na obrázku 8 je znázorněno měření dohlednosti na základě principu rozptylu paprsků 

na vzduchových částicích. 

 

Obrázek 8: Měření dohlednosti Praha 

Ruzyně [14] 
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2. SLEDOVANÉ MET. PRVKY A ZPŮSOB MĚŘENÍ  

Naměřené hodnoty meteorologických prvků slouží jako vstupní data pro numerické 

modely atmosféry, ze kterých je následně sestavena předpověď počasí. První 

meteorologická stanice u nás se nachází v pražském Klementinu a byla založena v roce 

1752. 

Existují špatně dostupná místa, např. bóje na moři, kde se veličiny měří pomocí 

automatických přístrojů. Na dostupných místech se ale stále využívá přístrojů, které 

nejsou plně automatizovány, a je k nim stále zapotřebí asistence člověka. Měření se 

provádí v 7, 14 a 21 hodin místního času. Výjimkou jsou srážky, které se měří za celý 

den pouze v 7 hodin. Tyto pozorovací doby jsou stanoveny pro možnost porovnání 

výsledků z různých míst. 

Pro doplnění pozemních měření se dále uskutečňují měření radarová, aerologická (za 

použití balonů, radiosond či letadel) anebo družicová [5], [7], [9]. 

 

 

2.1 Měření tlaku vzduchu 

 

 Jednotky 

Obecnou jednotkou tlaku vzduchu v soustavě SI je Pascal [Pa]. Pro meteorologii je tato 

jednotka ale příliš malá, proto se lze mnohem častěji setkat s jednotkou hektopascal 

[hPa]
7
. Pro výpočty redukujeme tlak na úroveň hladiny moře – říká se tomu tlak jedné 

atmosféry a jedná se o normální atmosférický tlak s hodnotou 1 013,25 hPa [2]. 

 

 Základní tlakové útvary 

Oblast se sníženým tlakem vzduchu (nižším než 1013 hPa) se nazývá cyklóna. Stejné 

pojmenování je také tlaková níže, kterou na synoptických mapách musí znázorňovat 

alespoň jedna uzavřená izobara. Nejnižší tlak je v centru cyklóny a směrem od středu 

roste. Tlaková níže je charakteristická oblačností a srážkami. 

 

Naopak oblast s vyšším tlakem vzduchu nese název anticyklóna neboli tlaková výše. 

V tomto případě tlak ke středu vzrůstá a uvnitř anticyklóny je tedy nejvyšší. Na rozdíl 

od cyklóny může setrvat na jednom místě po několik dní a charakteristické je pro ni 

málo oblačné až jasné počasí bez srážek. 

 

Rozdíl tlaků vyvolává proudění vzduchu, při kterém vzduch proudí z tlakových výší do 

tlakových níží [2], [6]. 

 

 Periodicita 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole meteorologických prvků, tlak je velmi 

proměnlivá veličina. Jeho změny probíhají neperiodicky, protože jsou závislé na 

nepravidelném ohřívání zemského povrchu, výměně teplejších hmot se studenějšími a 

naopak, nebo to může být způsobeno nahromaděním vzduchu v určitém místě.  

Jsou tu ovšem také jisté výjimky v podobě pravidelných změn tlaku vzduchu. Jedná se 

především o tzv. periodický roční chod tlaku vzduchu, jehož změny jsou následující 

(viz Tabulka 4): 

 

                                                 
7
 1 hPa = 100 Pa, dříve byla také velmi častá jednotka milibar (1 hPa = 1 mbar) anebo torr (1 torr = 4/3 

hPa). 
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 Roční minimum Roční maximum 

Kontinenty v létě v zimě 

Vysoké hory v zimě v létě 

Oceány na jaře + na podzim v létě + v zimě 

Polární oblasti v létě + v zimě na jaře + na podzim 

Tabulka 4: Periodicita tlaku vzduchu 

 

Z tabulky je zřejmé, že v případě oceánů a polárních oblastí dochází ke dvěma ročním 

minimům a maximům. 

Existuje také periodický denní chod, ale u nás není častým, proto mu zde nebude 

věnována větší pozornost [2], [3]. 

 

 

 Měřicí přístroje 

Při měření tlaku vzduchu může dojít díky změně teploty a následnou teplotní roztažností 

použitých kovů v přístrojích k odchylkám. Z toho důvodu se přístroje pro měření tlaku 

umísťují pouze na místa s co nejmenší změnou teploty, např. do místnosti. 

Meteorologická budka není vhodná. 

 

Na meteorologických stanicích je možné nalézt následující zařízení: 

a) Tlakoměry 

– Rtuťový tlakoměr 

– Aneroid 

b) Barograf 

c) Hypsometr 

 

a) Tlakoměr (barometr)  
Podle typu konstrukce rozlišujeme dva druhy tlakoměrů: rtuťový a tzv. krabičkový, 

neboli aneroid (viz Obrázek 10). 

 

Inspirací pro konstrukci prvně zmíněného rtuťového teploměru byl již zmíněný 

Torricellův pokus. Princip tkví v určování výšky rtuťového sloupce (v mm), který 

vytlačí tlak vzduchového sloupce v místě měření do barometrické trubice. Prakticky jde 

o U-trubici naplněnou rtutí. Torricelli použil rtuť z toho důvodu, že má ze všech kapalin 

největší hustotu a proto je výška sloupce nejmenší.  

Tento způsob měření je přesný a možná nejrozšířenější, ale mezi jeho nevýhody patří 

nepřenosnost tlakoměru.  

 

Aneroidy jsou dnes také běžně používané, ale oproti rtuťovým tlakoměrům méně 

přesné. Slouží tedy spíš k určení orientačních informací nebo ke sledování tlakových 

změn. Mezi jejich výhody patří velikost, s čímž je zároveň spojena přenosnost.  

Skládá se z pružné kovové krabičky se zvlněným dnem, odkud je vyčerpán vzduch, a 

která je udržována v nezmačknutém stavu ocelovým perem. Jakmile dojde ke změně 

tlaku, krabice se lehce prohne. Tento pohyb je pak přenášený pákovým zařízením a 

ohebným řetízkem na ručičku, která se pohybuje přímo po stupnici v milimetrech 

[8], [3]. 
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b) Barograf 
Barograf je tzv. samopisný tlakoměr pro záznam aktuálního atmosférického tlaku 

(Obrázek 9). Konstrukčně je vyřešen obdobně jako aneroid až na jednu vymoženost: 

pro větší citlivost je zde použito více vzduchoprázdných krabiček nad sebou, jejichž 

průhyby se v případě změny tlaku sčítají a které následně přenášejí tuto změnu pomocí 

soustavy pák na rameno s perem. Pero barografu píše na papírový pásek navinutý na 

válci, který je poháněn hodinovým strojem a který se otočí jednou za týden.  

Denní nebo týdenní záznam barografu se potom nazývá barogram [7], [3], [8]. 

 

c) Hypsometr 

Zařízení s tímto názvem se používala v minulosti. Jejich princip spočíval ve stanovení 

teploty vodních par nad vroucí destilovanou vodou, která měla odpovídat určité hodnotě 

okolního tlaku vzduchu [8].  

 

 

Obrázek 10: Barometr [16] 

Obrázek 9: Barograf [15 ] 
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2.2 Měření teploty vzduchu 

 Jednotky, stupnice 

Základní jednotkou je stupeň Celsia [°C].  

V meteorologii mohou být pro měření použity tři typy stupnic: Celsiova, Kelvinova 

anebo Fahrenheitova.  

 

Celsiova stupnice je nejpoužívanější a je rozdělena na sto dílků – od bodu tání ledu 

(0 °C) do bodu varu vody (100 °C) za normálního tlaku 1013,25 hPa.  

Kelvinova stupnice je nazývána také absolutní teplotní stupnicí. Její jeden stupeň je 

roven jednomu stupni Celsia, avšak nulu má u absolutně nejnižší teploty – 273,0 °C. 

(Bod tání ledu je tedy 273 °K a bod varu vody je 373 °K). 

Fahrenheitova stupnice je stále používána v některých zemích, především v USA. Tzv. 

referenční body jsou na této stupnici označeny následovně: bod tání ledu 32 °F a bod 

varu vody 212 °F. Pro vzájemný přepočet hodnot mezi těmito stupnicemi platí dané 

vzorce (rovnice 2.1 a 2.2) a vzájemný poměr těchto stupnice je 1 °C = 1 °K = 1,8 °F [8].  

 

t °C = (t °F – 32) × 0,555 (2.1) 

t °F = (t °C + 32) × 1,8 (2.2) 

 

 Související pojmy 

Izotermie – nastává tehdy, když se teplota vzduchu s výškou nemění. 

Inverze – v tomto případě teplota vzduchu s výškou naopak v určité vrstvě roste. 

Inverzní vrstvy mohou dosahovat výšky desítek až stovek metrů. 

 

 Měření 

Teplota se měří pomocí teploměrů. Princip činnosti je založen na změně objemu 

měřícího média v závislosti na jeho aktuální teplotě, přičemž změna objemu závisí 

právě na teplotě a objemové roztažnosti dané látky. Měřící médiem může být rtuť nebo 

ethanol (mluvíme tedy o rtuťových či lihových teploměrech), v případě bimetalových 

teploměrů je to potom dvojitý kovový plíšek. 

Dané látky v teploměrech by neměly být zahřívány přímo – z toho důvodu jsou 

teploměry umístěny v  žaluziových meteorologických budkách bílé barvy s dvířky na 

sever, aby ani při odečítání hodnot z teploměrů nedošlo k přímému ohřevu. Budka má 

dvojité žaluziové stěny, aby se zabránilo vniknutí srážek (viz Obrázek 12). Teplota se 

zde měří 2 m nad zemí s přesností na 0,1 °C. Bílá barva je zvolena díky své dobré 

schopnosti odrážet dopadající sluneční záření, říká se tomu albedo neboli odrazivost.  

Kromě (přízemní) teploty ve 2 m nad zemí se také měří minimální přízemní teplota 

v 5 cm nad zemí či teplota půdy. 

 

Na místech, kde je prováděno dlouhodobé měření, se vyhodnocují následující údaje: 

 průměrné hodinové teploty 

 průměrné denní teploty (z hodinových průměrů teplot) 

 průměrné měsíční teploty (z denních průměrů teplot) 

 průměrné roční teploty (z měsíčních průměrů teplot) 

 

Dále se z extrémních teplot stanovují denní maxima a minima, a důležité jsou také 

měsíční a roční amplitudy teplot [8], [7], [9].  
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Měřicí přístroje (teploměry) lze rozdělit: 

a) Kapalinové 

b) Bimetalové 

c) Elektrické 

 

a) Kapalinové teploměry měří teplotu na principu teplotní roztažnosti kapalin ve 

skleněné trubičce (kapiláře). Teploměrnou kapalinou může být líh, toluen či rtuť. 

Existuje mnoho druhů lišící se pouze svou konstrukcí, jedním z typů je např. Sixův 

extrémní teploměr k určování minim a maxim, a dále půdní nebo staniční teploměr. 

 

b) Bimetalový teploměr neboli termograf slouží k souvislému zaznamenávání 

průběhu aktuální teploty vzduchu v čase. Skládá se ze zahnutého bimetalového plíšku, 

který s měnící teplotou mění své zakřivení. To se zaznamenává na otočný buben. 

Termograf je schopný měřit teplotu v rozmezí od –35 °C do +45 °C. 

 

c) Elektrické teploměry se dnes používají čím dál častěji především díky své přesnosti. 

Jsou vhodné k měření teploty v malých prostorách a v prostředí, kde se teplota mění 

s časem rychle. Zde jsou uvedeny typy: odporový a termočlánkový teploměr. 

Odporový teploměr využívá závislosti, že s rostoucí teplotou roste také elektrický 

odpor. Jako čidlo může být ale také použit polovodič (termistor), u něhož je tato 

závislost obrácená, je citlivější a tedy i přesnější. 

 Čidlo termoelektrického teploměru tvoří termočlánek (dva různé kovy spojeny do 

uzavřeného elektrického obvodu). Princip činnosti je potom takový, že proud 

procházející obvodem je úměrný rozdílu teplot obou spojených míst [7], [9]. 

 

 

 

Na obrázku 11 jsou vyobrazeny veškeré teploměry nacházející se v meteorologické 

budce.  Úplně vlevo je svisle suchý teploměr pro měření teploty vzduchu. Vedle něj je 

vlhký teploměr, kterým se měří tzv. vlhká teplota, díky které se následně určuje rosný 

bod. Hranatý teploměr je tzv. vlasový teploměr ke zjišťování relativní vlhkosti a 

napravo zbývají dva horizontálně umístěné: nahoře je maximální teploměr pro 

zjišťování maximální teploty a pod ním teploměr minimální [5]. 

Obrázek 12: Meteorologická budka [18] 

Obrázek 11: Teploměry v meteorologické budce [17] 
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2.3 Měření vlhkosti vzduchu 

 

 Charakteristiky 

V meteorologii je vlhkost vzduchu dána následujícími „vlhkostními“ charakteristikami: 

 

 Absolutní vlhkost – značka a, jednotka [kg×m
-3

]. 

 Napětí (tlak) vodní páry – značka e, jednotka [hPa]. 

 Maximální absolutní vlhkost – značka A. 

 Maximální tlak nasycení – značka E. 

 Relativní vlhkost – značka r, jednotka [%]. 

 Teplota rosného bodu – jednotka [%]. 

 

Absolutní vlhkost udává hmotnost vodních par v kilogramech obsažených v 1 m
3
 

vzduchu.  

Tlak vodní páry je parciální tlak vyvolaný vodní párou jakožto jednou ze složek směsi 

plynů. 

Maximální absolutní vlhkost udává největší množství vodní páry, které může ve 

vzduchu za dané teploty být.  

Maximální tlak nasycení je tlak, při kterém je množství vodní páry ve vzduchu dané 

teploty nejvyšší. 

Relativní vlhkost je dána poměrem skutečného a maximálně možného obsahu vodní 

páry ve vzduchu dané teploty. Jedná se o poměr e/E.  

Rosný bod je teplota, při které dosahuje vzduch maximálního nasycení vodními parami 

(relativní vlhkost vzduchu je 100 %) a vodní pára v něm obsažená se tedy začíná srážet. 

Hodnota tohoto bodu závisí na relativní vlhkosti vzduchu a na atmosférickém tlaku, a 

platí, že čím více vodní páry je ve vzduchu, tím je teplota rosného bodu vyšší. 

Jednoduše řečeno, teplota rosného bodu tedy značí teplotu, na kterou musíme vzduch za 

stálého tlaku ochladit, aby došlo ke kondenzaci vodní páry [7], [3]. 

 

 Periodicita 

Existuje denní a roční chod absolutní vlhkosti, přičemž denní se ještě dělí na 

jednoduchý a dvojitý [2].  

 

  OBLAST MINIMUM MAXIMUM 

DENNÍ    

jednoduchý 
na moři, v zimě i 

na pevnině 
časně ráno po poledni 

 

dvojitý léto na pevnině 
východ Slunce + 

brzy odpoledne 

brzy dopoledne 

+ podvečer 

ROČNÍ  zima léto 

Tabulka 5: Periodicita absolutní vlhkosti 

 

 Měření 

Vlhkost vzduchu se měří v meteorologické budce a to těmito dvěma nejčastějšími 

způsoby: psychrometrem nebo vlasovým vlhkoměrem – hygrometrem. Existují další 

způsoby založené např. na absorpčním nebo kondenzačním principu, ale patří mezi ne 

běžně používané. 
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Psychrometr 

Psychrometrická metoda využívá pro měření vlhkosti rozdíl teplot na dvou teploměrech 

– vlhkém a suchém. Jeden z teploměrů je obalen v bavlněné látce a neustále k němu 

vzlíná voda, proto ho nazýváme vlhkým. Rozdíl v teplotách teploměrů se nazývá 

psychrometrický rozdíl a platí, že čím sušší je okolní vzduch, tím je tento rozdíl vyšší. 

K určení vlhkosti nakonec poslouží vlhkostní tabulky.  

Nevýhodou této metody je nespolupráce až selhání psychrometru při překročení teploty 

bodu mrazu a následných mrazech. 

 

Vlasový vlhkoměr 

Tento typ vlhkoměru (Obrázek 13) patří díky své snadné dostupnosti mezi ty 

obvyklejší. Princip tkví ve vlastnostech vlasu či koňské žíně bez tuku, které se s rostoucí 

vlhkostí vzduchu prodlužují. Svazek vlasů je zavěšen na pružině opírající se o 

nařizovací šroubek a na konci tohoto svazku je zavěšené krátké raménko napínající vlas 

vlastní tíhou. Změna délky vlasu se převádí na stupnici relativní vlhkosti vzduchu.  

Existuje mnoho typů hygrometrů, ale v základu jsou všechny odvozeny od původního 

Lambrechtova hygrometru.   

 

Souvislý záznam z měření relativní vlhkosti vzduchu zaznamenává zařízení s názvem 

hygrograf. Lze použít vlasový či blánový, přičemž vlasový pracuje na obdobném 

principu jako vlasový vlhkoměr. Blánový hygrograf pracuje na základě roztažnosti 

zvířecí blány, jež je v podobě kolečka upnuta do kovového kroužku, ke kterému je 

uprostřed ukotveno táhlo převodového mechanismu. Toto táhlo je zatížené závažím, 

které způsobuje napínání blány.  

Nevýhoda hygrografu je v chybovosti záznamu při nízkých hodnotách relativní vlhkosti 

(pod 20%), kdy dochází k vysoušení blány, případně k jejímu roztržení.  

Záznam z hygrografů se nazývá hygrogram [7], [3]. 

 

 

 

2.4  Měření větru  

 Jednotky 

Jednotkou rychlosti větru může být buď km×hod
-1

 nebo m×s
-1

. Jednotkou směru větru 

je úhel, o který je tento směr odkloněn od směru severního, jedná se o tzv. azimut a 

může nabývat 0° až 360°.  Směr větru se také určuje podle toho, ze které světové strany 

vane [3].  

 

Obrázek 13: Vlasový hygrometr [19] 
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 Označení větrů 

Nárazovitý vítr – označení pro vítr, který krátkodobě mění rychlost o více než 5 m/s. 

Velmi často doprovází přechod atmosférických front. 

Proměnlivý vítr – označení pro vítr, který výrazně mění svůj směr (o více než 45°) 

v krátkých časových okamžicích [9]. 

 

 Periodicita – denní chod rychlosti větru 

Pro malé výšky nad zemským povrchem platí: maximum rychlosti nastává okolo 

14. hodiny, minimum v noci nebo ráno. 

Pro výšky nad 500 m nad zemským povrchem platí opačný denní chod: maximum 

rychlosti nastává v noci, minimum v průběhu dne. 

 

 Měření 

 

Rychlost větru 

K odhadu rychlosti větru se dříve využívala tzv. Beaufortova stupnice. Má 13 stupňů a 

byla sestavena z poznatků o účincích větru na moři (viz Tabulka 6). Amatérští 

meteorologové ji ale i dnes mohou dobře využít k přibližnému určení síly větru na 

základě poznatků z chování okolí.  

 

stupeň vítr rozpoznávací znaky rychlost 

0 bezvětří kouř stoupá kolmo vzhůru 0,0 – 0,2 m/s 

1 vánek 
směr větru je poznatelný podle pohybu kouře, 

vítr neúčinkuje na větrnou korouhev 
0,3 – 1,5 m/s 

2 slabý vítr vítr je cítit ve tváři, listy stromu šelestí 1,6 – 3,3 m/s 

3 mírný vítr listy stromů a větvičky jsou v trvalém pohybu 3,4 – 5,4 m/s 

4 dosti čerstvý vítr vítr zdvihá prach, pohybuje slabšími větvemi 5,5 – 7,9 m/s 

5 čerstvý vítr 
listnaté keře se začínají hýbat, na vodních 

plochách se tvoří menší vlny 
8,0 – 10,7 m/s 

6 silný vítr 
vítr pohybuje silnějšími větvemi, je těžké 

používat deštník 
10,8 – 13,8 m/s 

7 prudký vítr 
vítr pohybuje celými schody, chůze proti 

větru je obtížná 
13,9 – 17,1 m/s 

8 bouřlivý vítr 
vítr ulamuje větve, chůze proti větru je téměř 

nemožná 
17,2 – 20,7 m/s 

9 vichřice vítr způsobuje menší škody na stavbách 20,8 – 24,4 m/s 

10 silná vichřice 

vyvrací stromy, způsobuje větší škody na 

stavbách 24,5 – 28,4 m/s 

11 mohutná vichřice působí rozsáhlá zpustošení 28,5 – 32,6 m/s 

12 orkán ničivé účinky 32,7 a více m/s 

Tabulka 6: Beaufortova stupnice [3] 

 

Dnes se měření rychlosti větru obvykle provádí asi v 10 m nad zemí a využívá se 

anemometru. Různé druhy pracují na různých principech (mechanickém, 

aerodynamickém či zchlazovacím), ovšem v současnosti je nejvíce využíváno 

mechanického miskového anemometru. Skládá se z tzv. Robinsonova miskového 

tříramenného (nebo čtyřramenného) kříže na hřídeli, jehož otáčení se převádí na 

počítací zařízení či jiný zapisovací mechanismus a ten už udává přímo rychlost větru v 

daných jednotkách.  
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Směr větru 

Tato veličina se určuje pomocí větrné korouhve (větrné růžice) – viz Obrázek 14. Musí 

být seřízená přesně podle světových stran a její směrovka musí být volně usazená, aby 

zaregistrovala i změnu slabého větru.  

 

Zařízení zaznamenávající rychlost i směr větru v závislosti na čase se nazývá 

anemograf [7], [3].  

 

 

 

 

 

2.5 Měření srážek 

Pro úplnou charakteristiku srážek je nutné sledovat především jejich celkové množství 

neboli úhrn, intenzitu a také dobu trvání.  

 

 Jednotky 

Srážky se měří v milimetrech [mm], přičemž 1 mm odpovídá 1 litru vody spadlému na 

1 m
2
. V případě sněhu 1 mm odpovídá asi 1 cm prašanu.  

 

 Geografické rozložení 

Existují následující hlavní zásady, jenž platí pro geografické rozložení srážek 

průměrného ročního úhrnu: 

- směrem od oceánu do vnitrozemí srážek ubývá 

- do 2–3 km nad hladinu moře srážek s rostoucí nadmořskou 

výškou přibývá, od vyšších poloh srážek s rostoucí nadmořskou 

výškou naopak ubývá 

- na návětrných svazích horských pásem je srážek více než na 

závětrných 

 Srážkové režimy 

Z ročního chodu srážek vychází následující režimy: 

- Oceánský – oproti letnímu období zde převažuje výskyt srážek 

v zimě 

Obrázek 14: Anemometr (vlevo) s větrnou korouhví (vpravo) [20] 
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- Kontinentální – množství srážek převažuje v létě, platí i pro 

ČR 

- Monzunový – charakteristický výraznou dobou dešťů v období 

letního monzunu a menším množstvím srážek po zbytek roku. 

 

 Měření 

Množství srážek se měří pomocí přístroje zvaného srážkoměr. Skládá se ze tří částí – 

hlavní válcovité nádoby, trychtýře (nálevky) a skleněné kalibrované odměrky. Pokud 

srážkoměr zachytí pevné částice jako kroupy nebo sníh, je nutné dát tyto částice nejprve 

roztát a až po té měřit. Srážkoměr bývá umístěn v 1 m nad zemí a jeho záchytná plocha 

měří 500 cm
2 

(Obrázek 15).  

 

Pro registraci intenzity (množství, které spadne za určitý časový úsek), slouží přístroje 

zvané ombrografy. Nachází se v nich plovák, který zvedá dešťová voda stékající do 

svislé válcové nádoby. S tímto plovákem je spojeno pero, jež zapisuje na záznamový 

arch průběh množství spadlých srážek v závislosti na čase. V dnešní moderní době se 

ovšem také ke sledování intenzity srážek využívá meteorologických radarů.  

 

Pomocí sněhoměrné tyče lze měřit výšku sněhové pokrývky.  Na tyči je stupnice 

v jednotkách centimetrů, ale lze tím měřit skutečně pouze výšku pokrývky. Množství 

sněhových srážek lze orientačně dopočítat pomocí pravidla, že 1 cm sněhu vydá vrstvu 

vody okolo 1 mm [3], [7], [9].  

 

 

Zajímavost: V nejnižších extrémních hodnotách ročního i průměrného ročního úhrnu 

srážek na Zemi vede zcela jistě Chile. Údajně zde bylo období, kdy 14 let nepršelo – 

nejnižší roční úhrn srážek byl tedy 0 mm. Toto místo drží i nejnižší průměrný roční 

úhrn srážek na Zemi, a to 0,7 mm (pro období 1911 – 1949) [3].  

   

Obrázek 15: Srážkoměr [21] 
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3. VYHODNOCENÍ NAMĚŘENÝCH DAT 

 

V této kapitole budou zhodnocena data, která byla pořízena z amatérské meteostanice 

DAVIS VANTAGE PRO2. Stanice (viz Obrázek 17 na následující straně) patří 

vedoucímu této bakalářské práce – panu doc. Ing. Ivu Jebáčkovi, Ph.D. a je umístěna 

v obci Lažánky, která leží asi 30 km od Brna – přesné souřadnice: 49°16'37"N, 

16°23'13"E; nadmořská výška: 442 m n. m.  

Stanice je provozována od 12. 2. 2011 a k tomuto datu se také váží první naměřené 

hodnoty. Její vybavení je popsáno níže. 

 

3.1 Popis meteorologické stanice 

Americký výrobce meteorologických stanic – firma Davis, nabízí velkou škálu 

produktů typizovaných do různých oborů, které ke svému fungování potřebují znát stav 

počasí. Vyrábí samozřejmě také množství jednotlivých modelů lišících se svým 

příslušenstvím, v našem případě se jedná o model meteorologické stanice VANTAGE 

PRO2 (Obrázek 16), jak již bylo zmíněno v úvodu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato stanice poskytuje nejen možnost dané veličiny naměřit, ale také je pomocí 

bezdrátového přenosu dat do konzoly zpracovat a vyhodnotit – určí minima, maxima či 

průměry za jakékoliv období a následně je vykreslí do grafů.  

 

Druhou částí stanice je potom tzv. venkovní jednotka, která se skládá ze srážkoměru 

zkombinovaným s čidlem teploty, čidlem relativní vlhkosti vzduchu a anemometru. 

Meteostanice se dá samozřejmě dále rozšířit o další senzory, čidla a jiné příslušenství. 

  

Konkrétní vybavení námi použité stanice: 

 Srážkoměr – srážky jsou měřeny s rozlišením 0,2 mm a jeho parametry splňují 

doporučení Světové meteorologické organizace. 

 Anemometr – je velmi odolný a citlivý na různé síly větru. Měří nejen jeho 

rychlost, ale také směr. 

Obrázek 16: Meteostanice Davis Vantage Pro2 [11] 



35 

 

 Denní aspirační radiační štít – jedná se o zařízení, které slouží k ochraně 

senzoru na měření teploty od přímého slunečního záření. Jeho úkolem je 

zajišťovat optimální ventilaci. 

 Vyhřívaný srážkoměr vlastní konstrukce 

 Čidlo měření solární radiace 

 Čidlo měření UV 

 

Data jsou do konzoly odesílána každé 2,5 vteřiny. Výjimkou je rychlost a směr větru, 

které se aktualizují každých 10 vteřin. Výhodou této stanice může být také to, že lze 

nastavit alarm na extrém, který nás zajímá, a konzola nás po jeho dosažení bude 

informovat [10], [11].  

 

 

3.2 Veličiny 

Stanice měří a zobrazuje veličiny, kterými jsou venkovní teplota, barometrický tlak, 

relativní vlhkost, rosný bod, intenzita srážek, rychlost, směr nebo nárazovost větru, 

chlad větru (tzv. wind chill) anebo také doba slunečního svitu. 

 

V tomto případě bylo provedeno zpracování naměřených veličin v období 2011–2014. 

Pro tyto 4 roky byly zvlášť vytvořeny grafy průměrných hodnot v jednotlivých měsících 

(Graf 1–4). Byla vyhodnocena teplota, vlhkost, tlak a úhrn srážek.  

 

Zajímavé je, s jakými odchylkami stanice Vantage Pro2 dané veličiny měří. Na 

oficiálních webových stránkách jsou zveřejněny tyto tolerance:  

- teplota je měřena s přesností na 0,5 °C 

- srážky s přesností menší než 4 % 

- venkovní vlhkost s přesností 5 % 

- směr větru s přesností 3° a rychlost s přesností 5 % [11]. 

Obrázek 17: Meteorologická stanice – Lažánky 
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3.2.1 Závislost průměrné TEPLOTY na jednotlivých měsících 

 

 

 
Graf 1: Průměrná teplota 

 

Křivka střední hodnoty značí naprosto očekávaný průběh teplot v jednotlivých ročních 

obdobích. Za povšimnutí stojí ale mnohdy výrazné odchylky od střední hodnoty. Jedná 

se především o únor, březen, letní měsíce anebo také listopad. Nelze říct, který rok byl 

výraznější než jiný, zřejmé nestabilní hodnoty se dají nalézt pro každý rok. 

 

Minimální průměrné teploty v Lažánkách bylo dosaženo v únoru 2012, a to –4,01 °C. 

Maximální průměrné teploty 20,51 °C bylo potom dosaženo v červenci 2014. 

 

Z průběhů lze vidět, že na jaře a na podzim mezi jednotlivými roky nejsou velké 

rozdíly.  

Průměry v letních měsících se také příliš neliší. V červenci zde pouze vyčnívá rok 

2011, kdy byla průměrná teplota zhruba o 3 °C nižší než v jiných letech. 

V zimním období je situace trochu různorodější, především při srovnání let 2012 a 

2014. Vezmeme-li v úvahu únor, rozdíl je zde výrazný – okolo 6 °C. Dále lze ještě 

poukázat na skokový rozdíl v březnu mezi lety 2013 a 2014. Průměrná teplota v roce 

2013 se pohybovala 0 °C, zatímco v roce 2014 dosáhla téměř 8 °C.  

 

Celkově lze říci, že nejteplejším rokem z toho období byl rok 2014 – průměrná teplota 

za celý rok činí 10 °C. 
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3.2.2 Závislost průměrného TLAKU na jednotlivých měsících 

 

 
Graf 2: Průměrný tlak 

 

 

Křivka pro rok 2011 začíná na rozdíl od ostatních let až od února, protože měření tlaku 

touto meteostanicí započalo zhruba od poloviny tohoto měsíce.  

 

Oproti předešlé teplotě jsou z Grafu 2 vidět skokové rozdíly mezi jednotlivými roky i 

měsíci. Rok 2011 je zde jednoznačně nosičem nejvyšších průměrných hodnot tlaku 

z celého období. V listopadu dosahuje až 1025,2 hPa, což v případě dalších let nemá 

konkurenci.  

Naopak nejnižších průměrných hodnot bylo dosaženo v roce 2012, ačkoliv vyjma 

měsíce dubna a října hodnoty nejsou ve srovnání s ostatními tolik rapidní. Nejnižší tlak 

za celé období činí konkrétně 1006 hPa a jedná se o hodnotu z měsíce dubna. 

Rok 2014 nejlépe kopíruje střední hodnotu celého období. V jednotlivých měsících jsou 

zde nejmenší odchylky a tento rok tedy může být považován za nejvyrovnanější. 

 

 

Výrazné poklesy tlaku vzduchu mají údajně negativní vliv na zdraví člověka. Z těchto 

křivek nelze dělat závěry, ale pokud by byl vykreslen podrobnější graf pro jednotlivé 

dny, jistě bychom taková období našli.  
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3.2.3 Závislost průměrné relativní VLHKOSTI na jednotlivých měsících 

 

 
Graf 3: Průměrná vlhkost 

 

Průměrná vlhkost vzduchu v jednotlivých letech je také velmi rozmanitá. Z grafu 3 je 

obecně patrné, že větší vlhkosti vzduchu je dosaženo v zimním období roku než v tom 

letním, což odpovídá předpokladům.  

 

Celkově maximální průměrné vlhkosti za celé období bylo dosaženo v listopadu 2012, 

a to hodnoty 93 %. 

Minimální průměrné vlhkosti 65,3 % bylo dosaženo taktéž v roce 2012 (v květnu). 

 

Dále si lze povšimnout, že k největším skokovým rozdílům mezi jednotlivými roky 

dochází především během jara (duben–červen). Např. v květnu je maximální průměrná 

vlhkost v roce 2013 (83,9 %), oproti tomu průměrná hodnota stejného měsíce v roce 

2012 je pouze 65,3 %. 

Rozdíly tlaku mezi jednotlivými měsíci v roce 2014 byly sice také značné, ale z pohledu 

extrémů se tento rok do historie nezapsal. Střední hodnotě období se potom nejvíce blíží 

rok 2011. 

 

 

Na internetu se lze dočíst, že průměrná roční vlhkost vzduchu v České republice se 

pohybuje v rozmezí 60–80 %. Střední hodnota v Grafu 3 tomuto předpokladu zcela 

neodpovídá, pohybuje se zde v rozmezí 70–90 %. 
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3.2.4 Množství SRÁŽEK v jednotlivých měsících 

 

 
Graf 4: Průběh srážek 

 

Pro výskyt srážek existuje pár následujících dogmat: 

- množství srážek stoupá s nadmořskou výškou 

- nejvíce srážek obvykle připadá na červen nebo červenec 

- nejméně srážek obvykle připadá na leden nebo únor [22]. 

 

 

Jak je vidět, Graf 4 tato obecná pravidla nemůže potvrdit, spíše vyvrátit. Vyjde-li se 

z červené střední hodnoty, je zřejmé, že nejméně srážek v Lažánkách spadlo 

v listopadu a v únoru. Částečně to tedy odpovídá tvrzení. Naopak nejvíce srážek 

spadlo v květnu či srpnu. Z tohoto hlediska tento graf také příliš nevyhoví. Pro tento 

případ by dogmata mohla být tedy zevšeobecněna – více srážek spadne během léta než 

v zimě. 

 

Průběh konkrétních průměrných hodnot spadlých srážek úzce souvisí s prvním grafem – 

s grafem průměrné teploty.  

Vezmeme-li v úvahu speciálně červenec, je zřejmé, že v roce 2013 dosáhla teplota 

nejvyšší průměrné hodnoty za celé období 20,24 °C. Z grafu 4 je potom patrné, že toto 

teplé období bylo doprovázeno také nejnižším množstvím spadlých srážek téhož roku, a 

to 5,4 mm.  

Tato hodnota ovšem není nejmenší. Minima si drží rok 2011 – v únoru spadlo pouze 2,5 

mm. Tato hodnota byla v listopadu překonána ještě nižší hodnotou: 2,2 mm.  

 

Nejvíce srážek spadlo v srpnu minulého roku (2014). Hodnota 144,2 mm nemá 

v žádném měsíci konkurenci.  
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3.2.5 SMĚR VĚTRU 

 

Následující grafy směru větru jsou ukázkou vyhodnocení dat a tvorby grafů konzolou 

meteorologické stanice.  Na obrázku 16 až 19 je vždy vpravo uvedena legenda 

s procentuálním zastoupením jednotlivých směrů větru. Hodnoty jsou seřazeny 

sestupně, nejzajímavější zřejmě budou maximální a minimální hodnoty. 

  

Obrázek 16: Směr větru 2011 [10] 

Obrázek 17: Směr větru 2012 [10] 
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Z grafů je patrné, že ze všech směrů jednoznačně nejvíce převládá vítr od severu. 

Procentuální zastoupení „severu“ v letech 2011, 2013 a 2014 je velmi podobné – okolo 

21 %. Výjimkou je zde rok 2012, kdy je hodnota pouze 13 % a uplatňují se zde tedy 

další světové strany.  

Druhou „nejmocnější“ světovou stranou, odkud vane vítr, je západ. Uplatňuje se 

v každém roce 9 % až 11 % z celku. 

 

Od roku 2011 lze zaznamenat lehkou změnu směru větru od jihu. V roce 2011 se tato 

strana uplatnila 1,74 %, zatímco v roce 2014 jsme už na necelých 5 %. 

 

Ostatní směry a jejich procentuální hodnoty jsou tak odlišné, že v nich zřejmě nelze 

hledat přímou souvislost.  

Obrázek 18: Směr větru 2013 [10] 

Obrázek 19: Směr větru 2014 [10] 
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3.2.6 Tabulka absolutních minim a maxim 

 

Nakonec byla vytvořena tabulka absolutních minim a maxim (Tabulka 7) pro 

jednotlivé měsíce v letech tohoto sledovaného období. (Tato tabulka se opět týká 

extrémních hodnot neměřených meteorologickou stanicí v Lažánkách, nikoliv v celé 

ČR.) 

 

Tabulka obsahuje absolutní hodnoty všech výše zmíněných veličin, ke kterým ještě 

přibyla hodnota rosného bodu a maximální rychlosti větru. 

 

Je nutné poukázat na maximální teplotu za leden: + 13,8 °C. Hodnota je z ledna tohoto 

roku (2015) a je zde záměrně uvedena nad rámec původně uvažovaného období, protože 

přesáhla veškeré lednové teploty od roku 2011.  

 

Další zajímavostí je maximální rychlost větru. V březnu roku 2014 bylo dosaženo 

maximální hodnoty 19,2 m/s. Podle Beaufortovy stupnice uvedené v podkapitole 2.4 se 

jedná o bouřlivý vítr, který je charakteristický tím, že ulamuje větve a chůze proti němu 

je téměř nemožná.  

 

Z pohledu minimálního tlaku se nejnižšímu tlaku naměřenému na území ČR 

(970,1 hPa) nejvíce blíží hodnota 981 hPa z prosince 2011. Maximálního tlaku bylo 

dosaženo v březnu 2012 a zároveň v listopadu 2011, a to hodnoty 1038 hPa. 
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Tabulka 7: Tabulka absolutních minim a maxim, 2011–2014 

  TEPLOTA SRÁŽKY VLHKOST ROSNÝ BOD TLAK RYCHLOST VĚTRU 

období 
2011–2014 

MIN MAX MIN MAX MIN MIN MAX MIN MAX MAX 

rok °C rok °C rok mm rok mm rok % rok °C rok °C rok hPa rok hPa rok m/s 

leden 2014 -13,1 2015 13,8 2011 13,65 2012 46,6 2012 38 2014 -14,4 2014 7,4 2012 984,1 2012 1032,4 2012 17,0 

únor 2012 -16,7 2012 10,8 2011 4,92 2013 55,0 2012 41 2012 -19,9 2012 8,2 2013 987,5 2012 1036,7 2012 15,6 

březen 2013 -9,8 2012 20,0 2012 7,0 2011 63,0 2011 22 2011 -16,6 2011 9,5 2013 987,9 2012 1038,3 2014 19,2 

duben 2013 -6,3 2012 28,4 2012 16,4 2011 33,0 2012 22 2012 -8,3 2014 15,1 2012 993,0 2013 1027,5 2014 15,2 

květen 2012 -1,5 2012 29,7 2012 30,6 2014 98,4 2012 24 2012 -2,8 2014 18,1 2013 995,3 2011 1029,0 2014 15,2 

červen 2012 3,2 2014 33,4 2014 18,2 2013 100,6 2014 27 2012 2,6 2013 24,4 2012 998,7 2011 1025,8 2012 13,0 

červenec 2012 7,8 2013 35,1 2013 5,4 2014 90,4 2013 25 2012 5,5 2011 22,3 2011 997,0 2012 1027,6 2013 14,8 

srpen 2014 5,6 2013 35,9 2011 30,8 2014 144,2 2013 23 2014 4,2 2011 21,9 2014 1002,2 2013 1025,1 2013 16,1 

září 2013 1,2 2012 29,2 2011 40,6 2014 99,8 2012 34 2014 0,0 2011 20,2 2013 997,0 2011 1030,8 2013 14,8 

říjen 2012 -4,6 2012 24,6 2011 26,8 2014 52,0 2011 35 2012 -5,6 2012 15,7 2012 988,5 2011 1036,0 2014 16,1 

listopad 2013 -5,8 2013 17,2 2011 2,2 2014 35,8 2011 59 2013 -7,2 2013 12,1 2012 987,3 2011 1038,4 2013 13,4 

prosinec 2012 -11,8 2014 12,7 2013 12,2 2014 36,6 2013 58 2012 -13 2014 8,6 2011 981,3 2013 1037,4 2013,2014 15,2 

                                 



44 

 

Závěr 

 

Směr této práce byl zamýšlen takový, aby zde byly uvedeny základní pojmy 

meteorologie a popis atmosféry, který by následně vedl k meteorologickým prvkům, 

popisu možností jejich měření a nakonec až k samotnému vyhodnocení dat. 

 V první rešeršní části jsou tedy stručně přiblížena fakta týkající se atmosféry 

Země, jejího složení a členění na jednotlivé vrstvy. Od nich už se práce dostává 

k samotným meteorologickým prvkům. 

 Jejich charakteristice a také způsobům měření je totiž věnována část druhá. 

Cílem bylo sdělit informace o základních „tradičních“ měřících přístrojích. Dnešní 

moderní doba s sebou nese digitalizaci, přístroje jsou z velké části elektronické a 

zautomatizované a existuje proto řada možných přístrojů s příslušnými vyhodnocujícími 

softwary. Tyto přístroje fungují na převodu analogového a elektrického signálu, dále 

jim zde ale není věnována pozornost, protože by rozsah práce nabral mnohem větší 

rozměr. Důležité je, že přestože jsou elektrické přístroje nějakým způsobem 

zautomatizovány, často pracují na principu totožném s jejich předchůdci. 

  Poslední částí této práce je praktické vyhodnocení dat. Byly zpracovány 

hodnoty pro 4 roky měření těchto veličin: teploty, tlaku, vlhkosti vzduchu a množství 

spadlých srážek. Ze všech grafů lze vyčíst a srovnat průběh průměrných hodnot 

v jednotlivých letech.  

Závěry jsou uvedeny v textu pro každý graf zvlášť, ve stručnosti jsou výsledky takové: 

 

Z prvního pohledu na křivky by se mohlo zdát, že teplota je nejvíce ustálenou veličinou. 

V případě ostatních prvků jsou křivky pro jednotlivé roky více skokové, avšak ani 

teplota není příliš stabilní. K nejvýraznějším odchylkám došlo v měsících únoru a 

březnu, rozdíl je zde 6–8 °C. Nejmenší průměrné teploty za celé období -4,01 °C bylo 

dosaženo v únoru 2012. Naopak nejvyšší průměrná hodnota 20,51 °C za celé období 

byla dosažena v Lažánkách v červenci minulého roku. Rok 2014 byl také průměrně 

nejteplejším rokem z období vůbec, průměrná roční teplota činí 10 °C. 

Nejmenšího průměrného tlaku za celé období bylo dosaženo stejně jako u teploty v roce 

2012. Konkrétně v dubnu tlak činil 1006 hPa. Naopak průměrné maximální hodnoty 

1025,2 hPa bylo dosaženo v listopadu 2011. 

V případě relativní vlhkosti vzduchu nastaly oba extrémy opět v roce 2012. Minimální 

průměrná hodnota činila v květnu 65,3 %, maximální nastala v listopadu a činila 93 %. 

Tímto byl prokázán i roční chod vlhkosti vzduchu. Udává se, že relativní vlhkost je 

nejvyšší od listopadu do ledna, a nejnižší mezi dubnem a srpnem. Naše extrémy spadají 

do obou období. 

Posledním grafem je graf spadlých srážek. Nejmenší množství bylo naměřeno 

za listopad roku 2011 – a to pouze 2,2 mm. Naopak nejvíce srážek bezkonkurenčně 

spadlo v srpnu minulého roku – 144,2 mm. Toto léto bylo tedy teplé, ale také bohaté na 

srážky. 

 

Co se týká koláčových grafů směrů větru, jednoznačně převládá vítr od severu či 

severozápadu. Tento výsledek by neměl být nijak překvapující. Za povšimnutí ale stojí 

fakt, že výraznou složkou se také stává jihovýchod, především v roce 2014. 
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Nakonec byla sestavena tabulka absolutních minim a maxim. Absolutní extrémy jsou 

znázorněny tučně, za pozornost stojí především maximální teplota 13,8 °C z ledna 

tohoto roku, ale jistě také minimální teplota –16,7 °C, která byla naměřena v únoru 

2012. Jak již bylo zmíněno, nejvíce srážek spadlo v srpnu minulého roku, celkem 

144,2 mm. Lze také zmínit maximální rychlost větru, která dosáhla velikosti 19,2 m/s a 

podle Beaufortovy stupnice větru je klasifikována jako „bouřlivý vítr“.  

 

 

Problematika je celkově tak široká, že přirozeně nebylo v možnostech této 

bakalářské práce zahrnout vše. Veškeré výsledky mohou být ale přínosem pro zájemce 

o meteorologii nebo pro lidi žijící přímo, či v blízkosti obce Lažánek. Grafy mohou být 

tedy pro případné čtenáře zajímavé z pohledu představy jednotlivých průběhů veličin 

v daných měsících nebo např. pro ověření periodicity – ročního chodu prvků. Ovšem 

určitě největší přínos má tato práce pro samotného autora, a to především v tom, že ho 

teorie dovedla k praktickým výsledkům. 
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Seznam použitých symbolů a značek 

 

p  tlak   [Pa] 

v  měrný objem  [m
3
×kg

-1
] 

R  plynová konstanta [m
2
×s

-2
×K

-1
] 

T  teplota   [K] 

ρ  hustota   [kg×m
-3

] 

m  hmotnost  [kg] 

 


