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�� je vje věěda zabývajda zabývajííccíí se se atmosfatmosféérourou

�� studuje jejstuduje jejíí slosložženeníí, stavbu, vlastnosti, , stavbu, vlastnosti, 
jevyjevy a da děěje v nje v níí probprobííhajhajííccíí

�� poznatky meteorologie jsou nezbytnpoznatky meteorologie jsou nezbytnéé v v 
mnoha odvmnoha odvěětvtvíích lidskch lidskéé ččinnosti innosti --
dopravadoprava, , zemzeměědděělstvlstvíí, , vojenstvvojenstvíí

�� s meteorologis meteorologiíí úúzce souviszce souvisíí hydrologiehydrologie

Meteorologie Meteorologie 



OBSAH  METEOROLOGIE OBSAH  METEOROLOGIE 

�� slosložženeníí a stavba atmosfa stavba atmosfééry ry 

�� oboběěh h teplatepla a a tepelný retepelný režžimim v atmosfv atmosfééřře a na e a na 
zemskzemskéém povrchu m povrchu (v(vččetnetněě radiaradiaččnníích procesch procesůů a ra růůzných zných 
mechanismmechanismůů neradianeradiaččnníí výmvýměěny mezi atmosfny mezi atmosféérou a aktivnrou a aktivníím povrchem)m povrchem)

�� oboběěh h vodyvody a jeja jejíí ffáázovzovéé zmzměěnyny v atmosfv atmosfééřřee
�� atmosfatmosféérickrickéé pohyby pohyby −− vvššeobecneobecnáá cirkulace cirkulace 

atmosfatmosfééryry, jej, jejíí slosložžky a mky a míístnstníí cirkulace cirkulace 

�� elektrickelektrickéé polepole atmosfatmosfééry ry 

�� optickoptickéé a a akustickakustickéé jevy v atmosfjevy v atmosfééřřee



METEOROLOGICKMETEOROLOGICK ÉÉ MODELY MODELY 
POPOČČASASÍÍ

�� ppřředpovedpověďěď popoččasasíí je umoje umožžnněěna dna dííky ky 
matematickým meteorologickým modelmatematickým meteorologickým modelůům m 
popoččasasíí

�� v v ČČeskeskéé republice existujrepublice existujíí dva hlavndva hlavníí modelymodely
�� ALADINALADIN poupoužžíívaný vaný ČČHMHMÚÚ
�� MEDARDMEDARD poupoužžíívaný AV vaný AV ČČR R 



KLIMATOLOGIEKLIMATOLOGIE

�� je vje věěda o podnebda o podnebíích (ch (klimatechklimatech) na Zemi,        ) na Zemi,        
o podmo podmíínknkáách a pch a přřííččinináách jejich utvch jejich utváářřeneníí
a o pa o půůsobensobeníí klimatu na objekty klimatu na objekty ččinnosti innosti 
ččlovlověěka (na samotnka (na samotnéého ho ččlovlověěka i na rka i na růůznznéé
ppřříírodnrodníí dděěje)je)

�� úúkolem klimatologie je kolem klimatologie je studovat obecnstudovat obecnéé
zzáákonitosti klimatických jevkonitosti klimatických jevůů, utv, utváářřeneníí
zemskzemskéého klimatu, jeho zmho klimatu, jeho změěny a kolny a kolííssáánníí s s 
ccíílem vyulem využžititíí poznatkpoznatkůů pro ppro přředpovedpovííddáánníí a a 
melioraci klimatumelioraci klimatu



MMĚŘĚŘENENÍÍ TEPLOTYTEPLOTY

�� hodnoty se mhodnoty se měřěříí ve výve výššce 2m nad povrchem ce 2m nad povrchem 
zemzeměě, zpravidla v , zpravidla v psychrometrickpsychrometrickéé--
meteorologickmeteorologickéé budcebudce
�� sklenskleněěnnéé teplomteploměěryry
�� SSixixůůvv teplomteploměěrr
�� rturtuťťovovéé teplomteploměěryry
�� BeckmannBeckmannůůvv teplomteploměěrr
�� bbimetalovimetalovéé teplomteploměěryry
�� oodporovdporovéé teplomteploměěryry
�� ppyrometryyrometry
�� aakustickkustickéé teplomteploměěryry
�� ttermografermograf



MMĚŘĚŘENENÍÍ VVĚĚTRUTRU

�� mměřěřeneníí vvěětru znamentru znamenáá ururččeneníí smsměěru a ru a 
rychlosti vrychlosti věětrutru

�� mměřěříí se horizontse horizontáálnlníí vektor vvektor věětru, ale existujtru, ale existujíí
ppřříístroje pro mstroje pro měřěřeneníí vertikvertikáálnlníí slosložžky ky 

�� aanemometrnemometr
�� ttermoanemometrermoanemometr
�� kkatateplomatateploměěrr



MMĚŘĚŘENENÍÍ ZZÁÁŘŘENENÍÍ

�� sslunomlunoměěrr
�� ppyrheliometryrheliometr
�� aaktinometrktinometr
�� rradiometradiometr
�� ppyranometryranometr
�� aalbedometrlbedometr
�� bbilancometrilancometr



MMĚŘĚŘENENÍÍ TLAKUTLAKU

�� aaneroidneroid
�� rturtuťťový tlakomový tlakoměěr (stanir (staniččnníí) ) 
�� bbarografarograf



MMĚŘĚŘENENÍÍ VLHKOSTIVLHKOSTI

�� absolutnabsolutníí metoda (vmetoda (vááhovhováá))
�� kondenzakondenzaččnníí metoda metoda 
�� hygrometrickhygrometrickéé metodymetody
�� eelektricklektrickéé metodymetody
�� psychrometrickpsychrometrickáá metoda metoda 



MMĚŘĚŘENENÍÍ SRSRÁÁŽŽEKEK
�� ssrráážžkomkoměěrr
�� ombrografombrograf



ZPŮSOBY MĚŘENÍ

minulost současnost


