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Podnebí 

Klimatologie 
Věda zabývající studiem podnebí. 
Umožňuje vědcům díky svému zaměření 
sledovat změny podnebí v určitých 
oblastech.  

Podnebí neboli klima je dlouhodobý stav počasí.  
Klima je dáno zeměpisnou šířkou místa. 
Změny probíhají v dlouhodobých časových úsecích.  
Studiem podnebí se zabývá klimatologie.  
Na Zemi rozlišujeme různé podnebné pásy: tropický, 
subtropický, mírný, subpolární a polární (arktický a antarktický).  



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. 

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

Mírný pás: 
Mírný podnebný pás se rozprostírá mezi 
subtropickým a polárním pásem. Nachází se na 
severní i jižní polokouli. 

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



Podnebí v České republice 
Podnebí na území celé ČR je mírné, přechodné mezi 
oceánským a kontinentálním s typickým střídání 4 
ročních období. 
 

Podnebné oblasti 
Na základě podnebných charakteristik 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, Krkonoše, Orlické hory, 
Jeseníky, Moravskoslezské 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. 



Počasí 
Počasí je okamžitý stav atmosféry v 
nějakém určitém místě. Počasí 
předurčuje způsob našeho života, 
vzhled našich domovů, volbu 
oděvů či způsob trávení volného 
času.  
Změny počasí jsou způsobeny 
především zemskou rotací. 
Velká pozornost je věnována 
předpovědi počasí, protože počasí 
ovlivňuje všechny lidské činnosti. 
Věda, která se zabývá počasím se 
jmenuje meteorologie. 

Meteorologie 
Meteorologie je věda zabývající se zkoumáním 
počasí. Je považována za část fyziky. 
Dnes je pozorování počasí doplněno 
družicovými snímky, které ukazují atmosféru.  



Předpověď počasí 
Předpověď počasí je, založená na využití poznatků o fyzikálních 
zákonitostech. 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.  
Předpověď  patří k nejsledovanější částí novin a televizního zpravodajství. 
Tento zájem vychází z vlivu, jaký má počasí na naše každodenní aktivitě. 



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. Na mapách znázorňují 
cyklóny a anticyklony, teplé a studené fronty. Existují dva typy map: 
mapy přízemní (ty se používají k předpovědi atmosférických 
podmínek) a mapy výškové (jež se věnují výškám v rozmezí 1-12km). 



Meteorologické přístroje 

 Na měření atmosférického tlaku se používá 
barometr, barograf a aneroid 

Sloužící k měření rychlosti a směru proudění anemometr. 

Sloužící k měření teploty teploměr. 

Sloužící k měření relativní vlhkosti vzduchu vlhkoměr. 



Meteorologická stanice 
Meteorologická stanice je zařízení pro měření meteorologických údajů potřebných pro 
další předpověď průběhu počasí. Meteorologických stanic je více typů, na typické stanici 
se provádějí měření teploty vzduchu, měření vlhkosti vzduchu, směru a rychlosti větru, 
množství vodních srážek, množství napadaného sněhu, určuje se množství oblačnosti a 
pozorují se další meteorologické jevy. Nejstarší meteorologická stanice v České republice 
se nachází v pražském Klementinu. 



Extrémní počasí 

Extrémní počasí v Evropě 
V Evropě jsou nejběžnější přírodní pohromou 
povodně. Mezi roky 1975 – 2001 bylo 
zaznamenáno 238 významných povodní. V roce 
2002 zabily obrovské povodně asi 250 osob a 
miliony dalších osob byly povodní zasaženy. 
Dalším nedávným extrémem v Evropě byly 
horké vlny a sucho v roce 2003. Změny klimatu 
probíhají v Evropě již miliony let. 

Počasí je možná poslední divoký jev v přírodním 
prostředí na Zemi. Extrémní větry, tropické 
cyklóny, vichřice, vánice, ledové bouře, síla 
lavin, záplavy, požáry a sucha – to vše nám 
připomíná obrovskou sílu počasí. 



Hurikán 
Pojem hurikán se používá pro tropické 
cyklóny v Atlantiku, zejména v Karibském 
moři, v severním Pacifiku a v jižním. 
Hurikány patří mezi nejdestruktivnější 
přírodní jevy. Může působit až několik týdnů. 

Tropická cyklona 
Je atmosférický útvar. Každým rokem vzniká 
až 80 tropických bouří. Tropické cyklóny 
vznikají v subtropické oblasti. 

Tornádo 
Tornádo je silně rotující vír. Je schopné 
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 
ohlušujícím zvukem, který tornádo obvykle 
doprovází a může být slyšet kilometry 
daleko. Největší hluk vydává tornádo v 
okamžiku, kdy se dotkne zemského povrchu. 
Ve Spojených státech je největší výskyt 
tornád na světě. 


