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Anotace  

Tato práce s názvem Počasí a podnebí - všichni tyto pojmy známe, byla zpraco-

vána jako absolventská práce při ukončení základního vzdělávání na ZŠ a MŠ Kladno, 
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Práce je zaměřena na pochopení zemské atmosféry. Vyhledání základních pojmů. 

Pochopení podnebí a počasí na celém světě a vysvětlení věd, které se zabývají naší 

životem na Zemi. 
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Úvod  

Absolventskou práci na téma Podnebí a počasí - všechny tyto pojmy známe, jsem 

si vybrala, protože jsem se chtěla dozvědět něco nového. Bylo to pro mne velmi zají-

mavě strávený čas. Otevřely se přede mnou nové světy, ve kterých jsem poznala vždy 

něco nového. 

Díky této práci jsem si přečetla mnoho knih a dozvěděla se plno zajímavých infor-

mací.  Zjistila jsem, že pro meteorology je velmi těžké předpovídat počasí tak, aby bylo 

pravdivé, a všichni jsme byli spokojeni. 

Při tvorbě této práce jsem postupovala tak, že jsem si vždy vyhledala informace na 

internetu, které jsem si vytiskla. Z několika knih, které jsem si vypůjčila, si vypsala ob-

sah. A z obou zdrojů si vypsala krátký referát. 
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1 Podnebí 

Podnebí neboli klima je dlouhodobý stav počasí.  

Klima je dáno zeměpisnou šířkou místa. 

Změny probíhají v dlouhodobých časových úsecích.  

Studiem podnebí se zabývá klimatologie. Popis pod-

nebí pro určitou oblast, obvykle pro hydrometeorolo-

gicky uzavřený celek – povodí, se nazývá klimatogra-

fie. Podnebí se popisuje pomocí klimatických prvků, což 

jsou statistické charakteristiky odvozené z prvků meteoro-

logických. Základními jsou průměry teploty vzduchu.  

Na Zemi rozlišujeme různé podnebné pásy: tropický, sub-

tropický, mírný, subpolární a polární (arktický a 

antarktický). Pro každý pás jsou stanoveny in-

tervaly hodnot základních klimatických prvků, 

jako jsou teplota, srážky, sluneční svit a další. 

Dále rozlišujeme klima měst, klima hor, klima 

uzavřených prostor, apod. Na základě intenzity 

vlivu oceánu na podnebí v dané oblasti roze-

znáváme podnebí kontinentální a oceánické. 

 

1.1. Klimatologie 

Věda zabývající studiem podnebí a jeho odchylkami v čase. Umožňuje vědcům díky 

svému zaměření sledovat změny podnebí v určitých oblastech. Tím, že studuje stejné 

faktory (srážky, vlhkost, vítr, tlak atd.), se podobá meteorologii, je však odlišná v tom, že 

se na ně zaměřuje z dlouhodobého hlediska. 

 

 

2 Podnebné pásy  

Na Zemi rozlišujeme různé podnebné pásy: tropický, subtropický, mírný, subpolární a 

polární (arktický a antarktický).  

 

Tropický pás 

Tropický podnebný pás se nachází mezi obratníky Raka a Kozoroha. Jde o souvislý pás 

kolem rovníku. Pokrývají ho pouště, savany a deštné pralesy. 
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Subtropický pás 

Subtropický podnebný pás leží mezi oblastmi s mírným a tropickým podnebím. Je tedy 

jejich přechodem. Na severní polokouli se rozprostírá mezi 30° až 45° a na jižní mezi 

obratníkem Kozoroha a 40°. 

 

Mírný pás 

Mírný podnebný pás se rozprostírá mezi subtropickým a polárním pásem. Nachází se 

na severní i jižní polokouli, konkrétně na severní polokouli mezi 40° a 30°severní země-

pisné šířky a na jižní polokouli mezi 40° a 50° jižní zeměpisné šířky. Obecně se vyzna-

čuje teplým létem, mírnou zimou a rovnoměrnými srážkami. 

 

Subpolární pás 

Subpolární podnebný pás se nachází především kolem polárních kruhů. Je přechodem 

mezi mírným a polárním pásem. Vyznačuje se dlouhými a studenými zimami a krátkými 

léty. Vyznačuje se nízkým úhrnem ročních srážek. Střídá se tu polární den a noc. Pro 

subpolární pás jsou charakteristické lesotundry, tajgy a tundry. Jeho velkou část tvoří 

oceány.  

 

Polární pás 

Polární podnebný pás je charakteristický velmi chladným podnebím. Tvoří ho polární 

pustina. 

 

3 Podnebí v České republice 

Podnebí na území celé ČR je mírné, přechodné mezi oceánským a kontinentálním s 

typickým střídáním 4 ročních období. 

 

Teploty  

Nejvyšší letní teploty jsou od 20°C na vrcholu Sněžky až po 35°C nebo i více v centru 

Prahy. Na většině České republiky okolo 30°C. Nejsilnější zimní mrazy jsou závislosti 

na místě a síle vlny mrazů od -10°C až -15°C v centru Prahy po -20°C až  

-30°C v údolích na severovýchodě Česku nebo Šumavě. 
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Podnebné oblasti 

Na základě podnebných charakteristik (např. 

množství srážek v létě či v zimě, teplota vzduchu, 

počet mrazivých dnů, počet dnů se sněhovou po-

krývkou, aj.) byly stanoveny tzv. podnebné oblasti. 

Na území ČR se nacházejí 3 základní podnebné 

oblasti (chladné, mírně teplé a teplé), které se dále 

dělí na podskupiny. 

 

Chladné oblasti 

Hornatiny - Novohradské hory, Šumava, 

Český les, Krušné hory, Jizerské hory, Kr-

konoše, Orlické hory, Jeseníky, Moravsko-

slezské Beskydy, Žďárské vrchy. 

 

Mírně teplé oblasti  

Vrchoviny až pahorkatiny - převážná část 

území ČR. 

 

Teplé oblasti 

 Nížiny - Polabí, dolní Povltaví a dolní Poohří, Hornomoravský úval, Dolnomoravský 

úval a Dyjsko-svratecký úval. 

 

4 Počasí 

Počasí je okamžitý stav atmosféry v nějakém určitém místě. Je dáno stavem všech at-

mosférických jevů pozorovaných na určitém místě a určitém krátkém časovém úseku 

nebo okamžiku. Tento stav se popisuje souborem hodnot meteorologických prvků, které 

byly naměřeny meteorologickými přístroji nebo zjištěny pozorovatelem (např. teplota 

vzduchu, stav oblačnosti, rychlost a směr větru, déšť, sněžení apod.) 

Je pravděpodobně nejčastěji diskutovaným tématem, jeho projevy jsou všudypřítomné 

a mohou být zcela nevinné i tragické. Počasí předurčuje způsob našeho života, vzhled 

našich domovů, volbu oděvů či způsob trávení volného času. Počasí v kterékoli části 
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Země může přecházet z místa na místo, měnit se den za dnem, dokonce hodinu za ho-

dinou. 

Změny počasí jsou způsobeny především zemskou rotací. 

Kromě počasí se také používá, respektive používalo, termínu „povětří“ či „povětrnost“. 

Oba termíny jsou však zastaralé a mohou mít také jiný význam. 

Velká pozornost je věnována předpovědi počasí, protože počasí ovlivňuje všechny lid-

ské činnosti. Počasím se zabývá meteorologie, respektive fyzika atmosféry. 

 

4.1. Meteorologie 

Meteorologie je věda zabývající se zkoumáním počasí. Je považována za část fyziky, 

proto je často chápana jako „fyzika atmosféry“.   

Dnes je pozorování počasí doplněno družicovými snímky, které ukazují atmosféru Ze-

mě z vesmíru. Cílem meteorologie je určovat jaké bude za následujících 24 až 48 hodin 

a stanovovat krátkodobé až střednědobé předpovědi. 

Poznatky meteorologie jsou nezbytné v mnoha odvětvích lidské činnosti – doprava, ze-

mědělství, vojenství. 

 

5 Předpověď počasí 

Předpověď počasí je prognóza počasí, založená na využití poznatků o fyzikálních záko-

nitostech. Počasí je definováno mnoha faktory (hlavně atmosférickým tlakem, vlhkostí, 

teplotou a větry). K předpovědi počasí je třeba tyto faktory sledovat a k tomu slouží 

mnoho technických zařízení a přístrojů. Nicméně povaha atmosféry a neúplné chápání 

přírodních procesů znamenají, že předpovědi nejsou zcela přesné a neomylné. 

Předpověď patří k nejsledovanější částí novin a televizního zpravodajství. Tento zájem 

vychází z vlivu, jaký má počasí na naše každodenní aktivitě. 

 

6 Co meteorologové sledují a používají 

Aby meteorologové byli schopni předpovídat počasí, vytvářejí mapy, které znázorňují 

veškeré podstatné údaje.  

Meteorologové využívají údaje zjištěné na jednotlivých meteorologové stanicích 

k určování atmosférických podmínek v příslušné oblasti k zákonitosti zjištěné v minulosti 

používají v předpovědi změn atmosféry v nejbližší budoucnosti. Na mapách znázorňují 

cyklóny a anticyklony, teplé a studené fronty, izobary a izotermy, a všechny tyto infor-

mace využívají k určení, zda bude či nebude pršet, jestli bude větrno či nikoliv, i ke sta-
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novení očekávaných minimálních a maximálních teplot. Existují dva typy map: mapy 

přízemní (ty se používají k předpovědi atmosférických podmínek, které nás bezpro-

středně ovlivňují) a mapy výškové (jež se věnují výškám v rozmezí 1-12km), používané 

k rozlišování významných atmosférických pohybů v globálním měřítku. 

 

7 Meteorologické přístroje 

Na měření atmosférického tlaku se používá barometr, ba-

rograf a aneroid 

 

 

 

 

 

Sloužící k měření rychlosti a směru proudění anemometr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sloužící k měření teploty teploměr. 

 

 

 

 

 

 

 

Sloužící k měření relativní vlhkosti vzduchu vlhkoměr. 

 

 



- 9 - 

 

8 Meteorologická stanice 

Meteorologická stanice je zařízení pro měření meteorologických údajů potřebných pro 

další předpověď průběhu počasí. Meteorologických stanic je více typů, na typické stani-

ci se provádějí měření teploty vzduchu (maximální, minimální teplota, minimální teplota 

ve výšce 5 cm a 2 m nad zemí), měření vlhkosti vzduchu, směru a rychlosti větru, 

množství vodních srážek, množství napadaného sněhu, určuje se množství oblačnosti a 

pozorují se další meteorologické jevy (bouřky, mlha, jinovatka, náledí, námraza, rosa 

apod.). Nejstarší meteorologická stanice v České republice se nachází v pražském 

Klementinu. 

  

 

Meteorologická stanice na Lysé hoře 

 

 

 

 

 

Meteorologická stanice na Milešovce 

 

 

 

 

 

 

9 Extrémní počasí 

Počasí je možná poslední divoký jev v přírodním prostředí na Zemi. Extrémní větry, tro-

pické cyklóny, vichřice, vánice, ledové bouře, síla lavin, záplavy, požáry a sucha – to 

vše nám připomíná obrovskou sílu počasí. 

 

Extrémní počasí v Evropě 

V Evropě jsou nejběžnější přírodní pohromou povodně. Mezi roky 1975 – 2001 bylo 

zaznamenáno 238 významných povodní. Od roku 1990 zemřelo během povodní téměř 

2000 lidí a 400 000 osob přišlo o střechu nad hlavou. V roce 2002 zabily obrovské po-

vodně asi 250 osob a miliony dalších osob byly povodní zasaženy. Povodně z roku 
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1997 v Česku a Polsku zasáhly více než 6000 km² a donutily k evakuaci 160 000 lidí. 

Dalším nedávným extrémem v Evropě byly horké vlny a sucho v roce 2003. Jenom ve 

Francii bylo zaznamenáno až 3000 úmrtí souvisejících s velkým horkem během srpno-

vých dní. Největší problém měly malé děti a starší nemocné osoby. Změny klimatu pro-

bíhají v Evropě již miliony let, nedávné události však signalizují, že extrémy budou stále 

častější. Národní meteorologické služby, tyto změny monitorují. 

 

Tropická cyklona 

Tropická cyklóna je atmosférický útvar. V různých oblas-

tech je známa pod jiným názvem. Každým rokem vzniká až 

80 tropických bouří. Tropické cyklóny vznikají v subtropické 

oblasti. V různých oblastech světa se tropická cyklóna 

označuje místními názvy: cyklón v Indii, Willi-Willi v Austrá-

lii, hurikán v Atlantském oceánu, tajfun v jihovýchodní Asii, 

apod. 

 

Tornádo 

Tornádo je silně rotující vír dostatečně silný, aby 

na něm mohl způsobit hmotné škody. Je schop-

né vznést do vzduchu předmět o hmotnosti až 5 

tun. Rychlost větru v tornádu se pohybuje od 50 

do 100 m/s. Síla tornáda je zdůrazněna ohlušu-

jícím zvukem, který tornádo obvykle doprovází a 

může být slyšet kilometry daleko. Největší hluk 

vydává tornádo v okamžiku, kdy se dotkne zem-

ského povrchu. Tornáda se vyskytují v bouřích téměř po celém světě, přičemž nejzná-

mější oblastí je americký středozápad a jih, jedná se o tzv. tornádovou alej, resp. torná-

dový pás, která se rozkládá v povodí řeky Mississippi mezi Skalistými horami a Apalač-

ským pohořím - Texas, Kansas, Oklahoma a Nebraska. Ve Spojených státech je nej-

větší výskyt tornád na světě. 

 

Hurikán 

Pojem hurikán se používá pro tropické cyklóny v Atlantiku, zejména v Karibském moři, v 

severním Pacifiku a v jižním. 
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Hurikány patří mezi nejdestruktivnější přírodní jevy. Může působit až několik týdnů. 

 

Závěr 

Hotovo. Všechno přečtené a napsané. Myslím, že lidé si neumějí představit, co vše se 

skrývá pod tímto tématem. Musím přiznat, že i mne překvapilo, kolik nových informací 

získám díky tomuto tématu. 

 S počasím a všemi jevy, které s počasím souvisí, se setkáváme každou vteřinu. Všich-

ni sledujeme předpověď počasí na další dny.  

Úplným závěrem bych chtěla napsat, že téma mě velmi zaujalo a budu se i touto vědou 

zabývat nadále. 
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Příloha I  

Umělá družice 

Umělá družice je umělé kosmické těleso. Pod-

le specifických vlastností oběžných drah umě-

lých družic pak rozeznáváme jako zvláštní 

podkategorie družice stacionární, polární a 

heliosynchronní. 

 

Druhy družic 

Umělé družice rozdělujeme do kategorií zejména právě podle centrálního tělesa, kolem 

něhož se pohybují, rozeznáváme tedy např. umělé družice Země, umělé družice Měsí-

ce, umělé družice Marsu atp.  

Jiné dělení vychází z hlavního účelu umělých družic, podle kterého je můžeme rozdělit 

na: 

Vědecké družice Astronomické - některé družice obsahují dalekohledy, které daleko 

lépe vidí do vesmíru než ty na Zemi, protože jim nebrání zemská atmosféra. 

Geofyzikální 

Geodetické 

Biologické - ze snímků družic je vidět, jaká bude úroda plodin v různých oblastech a 

díky tomu se může připravit potravinová pomoc, aby se zabránilo hladu. Nebo je vidět 

nadměrné kácení lesů a pralesů nebo jejich odumírání v důsledku špatného ovzduší 

nebo se dají objevit ložiska důležitých nerostů. 

Vojenské a špionážní družice - vojáci mohou zjistit věci, které by chtěly jiné státy uta-

jit; raketové základny, vojenská zařízení, přesuny (posuny) vojsk. Tyto družice jsou 

schopny rozeznat jednotlivé lidi na zemi nebo odposlouchávat rádiové vlny, kterými se 

nepřátelé domlouvají. Je tedy nemožné, aby některé státy nepozorovaně připravily vál-

ku nebo napadení jiného státu, a proto jsou tyto družice nesmírně cenné. 

Navigační družice - viz Globální družicový polohový systém 

Meteorologické družice 

Radioamatérské družice 

Telekomunikační družice, dříve nazývané jen komunikační 
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Příloha II 

Družicové snímky 

Družicová mapa nad Českou republikou 

 Družicový snímek nad Evropou 

 Srážky nad Evropě 

 

 

 

 

Příloha III 
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Povodně 1997 

Povodeň na Moravě a Odře proběhla 

zhruba v rozpětí 5. – 16. července 

1997 na Moravě, ve Slezsku a na vý-

chodě Čech. Záplavy zasáhly také 

sousedící území Polska, Slovenska a 

Rakouska. Povodňová vlna z Odry se 

ničivě projevovala i na jejím dolním 

toku v úsecích hranice s Německem. 

Povodeň na Moravě a Odře se tak sta-

la součástí katastrofy evropských rozměrů. 

 

Příčiny katastrofy 

Příčinou vydatných srážek byla tlaková níže, která se nad Moravu, Slezsko a Polsko 

posouvala směrem od severní Itálie.  

Právě tato složka tlakové níže přinášela nejvíce oblačnosti a srážek. Déšť mimořádně 

zesiloval s návětrným účinkem pohoří, což se projevilo zejména v Jeseníkách a Besky-

dech. Během kritických několika dnů spadlo v povodí Odry a Moravy místy až přes po-

lovinu ročního úhrnu. Obě řeky a jejich přítoky se rozvodnily na úroveň stopadesátileté 

až pětisetleté vody, povodeň zasáhla 1/3 území Moravy a Slezska. 

 

Oběti a škody na majetku 

Došlo k obětem na životech a obrovským škodám. Zahynulo 49 osob, bylo zničeno 

2151 domů (dalších 5652 se stalo dlouhodobě neobyvatelnými), strženo bylo 26 mostů. 

Navíc byl na několik dnů zcela zastaven provoz na klíčových železničních tratích (zcela 

vyřazeny byly nejdůležitější železniční uzly Moravy Přerov a Olomouc a rozsáhlé úseky 

přilehlých tratí). Těžce poškozeny byly rozsáhlé části měst Krnov, Ostrava, Opava, Ot-

rokovice, Přerov, Olomouc a další. Celkové škody byly odhadnuty na 63 miliard korun. 

Za nejhůře postižené sídlo se považuje obec Troubky na soutoku Moravy a Bečvy, kde 

bylo zničeno 150 domů a 9 lidí zahynulo. 

Povodňová vlna na Odře si při průtoku Polskem vyžádala 55 lidských životů a škody za 

3,5 miliardy euro. Vážně postiženým městem byla Vratislav, kde povodňová vlna dosa-

hovala 10 metrů. 
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Důsledky 

Povodeň prokázala mnohá selhání různých stát-

ních i soukromých orgánů, organizací a institucí. 

Chyběly protipovodňové plány, v mnoha podnicích 

byly porušovány bezpečnostní předpisy, technika 

byla ve špatném stavu, koryta mnoha řek byla ne-

udržovaná. V prvních dnech zcela selhal výstražný 

systém, což se nejstrašlivěji projevilo v Troubkách. 

Jediná státní instituce, která z povodní vyšla s re-

lativně čistým štítem (kromě dobrovolníků) byla armáda, velké uznání a medaili Za zá-

sluhy I. třídy získal za řízení záchranných operací generál Petr Voznica. 

Povodeň však měla jeden kladný efekt, hodně přispěla k vyvinutí nových protipovodňo-

vých řádů a odstranění největších nedostatků na celém území České republiky, což 

vedlo k podstatnému zmírnění následků povodní v Čechách o pět let později.  

 

Troubky nejvíce postižená vesnice povodněmi 
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Příloha IV 

Povodně 2002 

Povodeň v Čechách z roku 2002 je jedna z největších událostí svého druhu v historii 

České republiky. Spolu s povodněmi na Moravě v roce 1997 patří k nejtěžším přírodním 

katastrofám moderní české historie.  

 

Příčina záplav 

6. srpna 2002 začala počasí v Česku ovlivňovat tlaková níže, která se svým frontálním 

systémem pozvolna postupovala k východu. Do 7. a 8. srpna vytrvalé silné srážky napl-

nily většinu jihočeských a západočeských řek. Ve čtvrtek 8. srpna již na některých mís-

tech dosáhla povodeň svým rozsahem 50leté vody (především na jihu Čech). Situace 

se však pozvolna uklidňovala a 9. srpna přestalo pršet. Vltava v Praze začala klesat. 

11. a 12. srpna začalo opět pršet. V týdnu od 12. do 18. srpna tak část Česka postihla 

pětisetletá až tisíciletá povodeň. Nejvíce byla postižena Vltava se svým povodím, poz-

ději dolní tok Labe a okrajově také toky v povodí Ohře a povodí Dyje. 

 

Důsledky 

Byly zpracovány povodňové plány, na jejichž základě byla realizována protipovodňová 

opatření na mnoha místech republiky. 

Zákon byl tvořen na základě zkušeností z povodně z roku 1997.  

 

 

 

 

 

 

 

Praha        most v Písku 

 


