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METEOROLOGIE

Meteorologie je nauka o počasí.

Počasí je okamžitý stav ovzduší.

Jaké počasí je 
na obrázku?



METEOROLOGIE

Stav počasí vyjadřujeme pomocí 
meteorologických prvků a atmosférických jevů.

METEOROLOGICKÉ PRVKY:
• Teplota vzduchu
• Srážkový úhrn
• Rychlost a směr větru
• Vlhkost vzduchu
• Tlak vzduchu
• Délka slunečního svitu
• Výška sněhové pokrývky
• Oblačnost

ATMOSFÉRICKÉ JEVY:
• Déšť
• Kroupy
• Mlha
• Duha
• Halové jevy
• Blýskavice
• Polární záře
• A další



METEOROLOGICKÉ PRVKY

SLUNEČNÍ 
ZÁŘENÍ

VLHKOST 
VZDUCHU

TLAK 
VZDUCHU

TEPLOTA



ATMOSFÉRICKÉ JEVY

MLHA

MĚSÍČNÍ 
KORONA

DUHA

SOUMRAKOVÉ 
JEVY



METEOROLOGIE

Meteorologické prvky a atmosférické jevy se 
měří na meteorologických stanicích.

Meteorologická 
stanice ve 
Valašském Meziříčí

ZPĚT 
NA 

OTÁZKY



METEOROLOGIE

Meteorologie je nauka o fyzikálních procesech

odehrávajících se v atmosféře.

V atmosféře neustále 
probíhají fyzikální procesy, 
např. příjem a výdej tepla, 
proudění vzduchu, 
kondenzace vodní páry, 

pohlcování slunečního 
záření.



METEOROLOGIE

Synoptická meteorologie – sledování počasí za účelem předpovědi
Hydrometeorologie – sleduje vodu v atmosféře
Klimatologie – sleduje podnebí (= dlouhodobý stav počasí)
Aerologie – sleduje atmosféru ve vertikálním směru

Řecký původ slova meteorologie:
meteoros = vznášející se ve vzduchu
logos = nauka, věda



ČHMÚ
Český hydrometeorologický ústav je odbornou organizací 
Ministerstva životního prostředí, stránky www.chmi.cz

Sídlí v Praze Komořanech, pobočky jsou např. v Ostravě 
Porubě a v Brně.

• Měření a vyhodnocování meteorologických prvků a jevů
• Příjem informací z meteorologických družic
• Sestavení předpovědi počasí
• Měření průtoku na vodních tocích
• Vydávání výstrah, např. náledí, smogová situace, povodně

http://www.chmi.cz/


ATMOSFÉRA
Plyn

Podíl 
v jednotkovém 

objemu

Dusík 78,084 % 

Kyslík 20,946 % 

Argon 0,934 % 

CO2 0,039 % 

Neon 0,001 82 % 

Helium 0,000 524 % 

Metan 0,000 17 % 

Krypton 0,000 14 % 

Vodík 0,000 055 % 

 Vzdušný obal Země

 Zúčastňuje se rotace

 Je k Zemi poutána gravitací

 Nemá jasnou hranici – plynule 
přechází do vesmíru

 Hranice atmosféry asi 30 000 
km

 ¾ atmosférické hmoty se 
nachází do  výšky 11 km

 Karmanova hranice – 100 km



ATMOSFÉRA
 EXOSFÉRA

 TERMOSFÉRA

 MEZOSFÉRA

 STRATOSFÉRA

 TROPOSFÉRA

(3)



ATMOSFÉRA
 EXOSFÉRA

 Nad 800 km, velmi zředěná vrstva, plyny unikají do meziplanetárního 
prostoru

 TERMOSFÉRA
 Do 450 km, vzestup teploty

 MEZOSFÉRA
 Do 80 km, pokles teploty až na -100°C

 STRATOSFÉRA
 Do 50 km, ozónosféra

 TROPOSFÉRA
 7 – 17 km, u nás 11 km, počasí, teplota s výškou klesá

ZPĚT 
NA 

OTÁZKY



SKLENÍKOVÝ EFEKT

 Skleníkový efekt je PŘIROZENÝ JEV.

 Díky skleníkovému efektu si udržuje Zemská atmosféra 

teplotu příznivou pro život.

 Kdyby skleníkový efekt neexistoval, výkyvy teplot na Zemi 

by byly příliš velké a průměrná teplota na Zemi by byla 

přibližně -18°C.

ZPĚT 
NA 

OTÁZKY



SKLENÍKOVÝ EFEKT

ZEMĚ

 Ze Slunce 
dopadá na Zem  
krátkovlnné 
sluneční záření.

 Toto záření 
prochází 
atmosférou 
snadno.



SKLENÍKOVÝ EFEKT

ZEMĚ

1. Jedna část 
dopadajícího 
záření je 

od 
Země.

2. Druhá část je 
Zemí a 

mění se na 
teplo.



SKLENÍKOVÝ EFEKT

ZEMĚ

Země vyzařuje 
teplo jako 

do 
atmosféry.



SKLENÍKOVÝ EFEKT

ZEMĚ

1. Část 
dlouhovlnného 
záření uniká 
zpět do vesmíru.

2. Další část ohřívá 
skleníkové plyny 
v atmosféře.



SKLENÍKOVÉ PLYNY

VODNÍ PÁRA

• NEJSILNĚJŠÍ 
SKLENÍKOVÝ PLYN

• PŘIROZENĚ 
ROZŠÍŘEN

OXID 
UHLIČITÝ

• NAVÝŠENÍ 
SPALOVÁNÍM 
FOSILNÍCH PALIV

DALŠÍ PLYNY

• METAN

• OZÓN

• FREONY

• OXID DUSNÝ

• FLUORID SÍROVÝ



 Změny klimatu jsou přirozené (sluneční cykly, pohyby 
kontinentů, vulkanismus, výkyvy oběhu země kolem Slunce)

 Za posledních 100 let zvýšení průměrné globální teploty o 
0,74°C

 Důsledky oteplování: tání ledovců, extrémní počasí, zvyšování 
hladiny moří, posun klimatických pásem, úbytek permafrostu

ZMĚNY KLIMATU

ZPĚT 
NA 

OTÁZKY

 Nevíme, do jaké míry toto oteplení způsobil člověk
 Princip předběžné opatrnosti – předpokládáme nárůst CO2 

spalováním fosilních paliv (koloběh uhlíku)
 Klimaskeptici
 Vizualizace globálního oteplování od NASA  ZDE

http://technet.idnes.cz/globalni-oteplovani-grafy-dc2-/veda.aspx?c=A150703_165530_veda_pka


Graf zachycující změny teploty, koncentrace CO2 a prachu z posledních 
400 000 let, získané z ledovcového materiálu ve stanici Vostok – Antarktida
(zdroj4)

ZMĚNY KLIMATU



OPAKOVÁNÍ

Co se sleduje na 
meteorologických 
stanicích

V jaké části atmosféry 
probíhá počasí?

Co je to skleníkový 
efekt?

Jsou změny klimatu 
přirozené?



ATMOSFÉRICKÉ JEVY

Stav počasí vyjadřujeme pomocí meteorologických prvků a 
atmosférických jevů.

1. Hydrometeory - jsou tvořeny vodou na zemi  či 
vznášející se v atmosféře.

2. Litometeory – jsou tvořeny tuhými částečkami ze 
země.

3. Fotometeory – světelné jevy vyvolané odrazem, 
lomen či rozptylem slunečního nebo měsíčního 
světla.

4. Elektrometeory – viditelné a slyšitelné projevy 
atmosférické elektřiny.



MLHA

KOUŘMO

MRHOLENÍ

KROUPY

LEDOVKA

NÁMRAZA

JINOVATKA

ATMOSFÉRICKÉ JEVY - HYDROMETEORY

TRSOVITÁ, TĚŽKÁ

VELIKOST NAD 5 mm

VIDITELNOST DO 10 km

DÉŠŤ MRZNOUCÍ NA ZEMI

JEMNÁ, PEŘÍČKOVITÁ

VIDITELNOST DO 1 km

KAPKY DO 0,5 mm



Např. malé halo je kruh, v jehož středu je Slunce 

nebo Měsíc.

ATMOSFÉRICKÉ JEVY - FOTOMETEORY

ZPĚT NA 
OTÁZKY



Korona - barevná kola kolem Slunce či Měsíce na 

středních oblacích

ATMOSFÉRICKÉ JEVY - FOTOMETEORY



Gloriola - stín vržený na oblaka, kolem stínu jsou 

barevná kola

ATMOSFÉRICKÉ JEVY - FOTOMETEORY



Duha - vzniká lomem světla na kapičkách vody, 

když nízké Slunce ozáří dešťovou přeháňku

ATMOSFÉRICKÉ JEVY - FOTOMETEORY



Bílá duha - je na mlze, lemována červenou a 

modrou barvou

ATMOSFÉRICKÉ JEVY - FOTOMETEORY



Irizace - duhové zbarvení středně vysokých oblaků

ATMOSFÉRICKÉ JEVY - FOTOMETEORY



Bouřka - elektrický výboj u oblaku typu 

cumulonimbus

ATMOSFÉRICKÉ JEVY - ELEKTROMETEORY



Blýskavice - světelné jevy u bouřky, u kterých 

neslyšíme hřmění

ATMOSFÉRICKÉ JEVY - FOTOMETEORY



Polární záře

aurora borealis

aurora australis

ATMOSFÉRICKÉ JEVY - ELEKTROMETEORY



METEOROLOGICKÉ PRVKY
METEOROLOGICKÉ PRVKY:
• Teplota vzduchu
• Minimální teplota
• Maximální teplota 
• Minimální přízemní teplota
• Teplota půdy
• Délka slunečního svitu
• Tlak vzduchu
• Vlhkost vzduchu
• Rychlost a směr větru
• Srážkový úhrn
• Výška sněhové pokrývky
• Oblačnost

ZPĚT NA 
OTÁZKY



TEPLOTA

 V meteorologii měříme teplotu vzduchu, půdy, vody.

 Teplota vzduchu se měří v budce 2m nad zemí (okamžitá, 
maximální, minimální), nebo přízemní (5 cm nad zemí).

 Jednotky teploty: °C, K, °F       (0°C = 273,16 K)

TEPLOTA je významný meteorologický prvek, který 
spolu s množstvím srážek poskytuje základní informace 
o stanovišti.



MĚRNÁ TEPELNÁ KAPACITA

 Látky s velkou měrnou tepelnou kapacitou – potřebují k 
zahřátí více tepelné energie, zahřívají se pomaleji a 
pomaleji chladnou (např. voda).

 Látky s malou měrnou tepelnou kapacitou – potřebují k 
zahřátí méně tepelné energie, zahřívají se rychleji a 
rychleji chladnou (např. kámen).

Měrná tepelná kapacita je množství tepla potřebného
k ohřátí 1 kilogramu látky o 1 stupeň Celsia.



MĚRNÁ TEPELNÁ KAPACITA

Rozdílná tepelná kapacita pevnin a oceánů 

má obrovský vliv na počasí!     Jaký? (klikni)

OCEÁN

 pomalu se zahřívá

 pomalu chladne

PEVNINA

 rychle se zahřívá

 rychle chladne

ZPĚT 
NA 

OTÁZKY



MĚRNÁ TEPELNÁ KAPACITA

Jaké počasí nám přinese vzduch (vzduchová hmota), který k 
nám proudí v zimě od východu? (klikni)

V zimě k nám proudí studený vzduch z prochlazené asijské 
pevniny, protože kontinent má malou tepelnou kapacitu.



MĚRNÁ TEPELNÁ KAPACITA

Jaké počasí nám přinese vzduch (vzduchová hmota), který k 
nám proudí v zimě od západu? (klikni)

V zimě k nám proudí teplejší vzduch od oceánu, protože 
voda má velkou tepelnou kapacitu a drží teplo dlouho.



TEPLOTA VZDUCHU

Denní chod teploty vzduchu jsou pravidelné změny teploty 
během dne a noci.

Maximum teploty je mezi 13 a 14 hodinou, po maximu teploty půdy.
Minimum je při východem Slunce (vyzáření tepla během noci ).

Roční chod teploty vzduchu jsou pravidelné změny teploty během 
roku. 
Maximum teploty je v červenci až srpnu. Minimum v lednu až únoru.

Teplotu můžeme zakreslit do map pomocí izoterm, což jsou čáry 
spojující místa se stejnou teplotou.

Vzduch se ohřívá především od zemského povrchu.



VERTIKÁLNÍ TERMICKÝ GRADIENT

 Jedná se o změnu 
teploty s 
nadmořskou 
výškou.

 O kolik se mění?

 Na každých 100 m
výšky se teplota 
snižuje v průměru 
o 0,65°C.

OCHLAZENÍ 
O 0,65°C NA 100 m

ZPĚT NA 
OTÁZKY



RADIAČNÍ BILANCE ZEMĚ

KLADNÁ RADIAČNÍ 

BILANCE

• Ve dne

• Země více záření přijímá než 
vydává

• Zemský povrch se ohřívá

• Atmosféra se ohřívá

ZÁPORNÁ RADIAČNÍ

BILANCE

• V noci

• Země více záření vydává než 
přijímá

• Zemský povrch se ochlazuje

• Atmosféra se ochlazuje

Radiační bilance zemského povrchu vyjadřuje rozdíl mezi 
zářením Zemí pohlceným a zářením, které Země vydává.

(Bilance = příjem x výdej, radiace = záření)        Jak se dělí? Obrázky napoví.



NEJTEPLEJŠÍ A NEJCHLADNĚJŠÍ 
MÍSTO ČR

 Nejteplejším místem 
ČR je Hodonín

 Průměrná roční 
teplota je 9,5°C

 Nejchladnějším  
místem ČR je Sněžka

 Průměrná roční 
teplota je 0,2°C



ČESKÉ REKORDY
• Nejvyšší teplota na území ČR byla naměřena 27. 

července 1983 v Praze-Uhřiněvsi (277 m), a to 40,2°C
• Nejnižší naměřená teplota vzduchu na našem území byla 

naměřena v Litvínovicích (391 m) u Českých Budějovic 
dne 11. února 1929, a to -42,2°C. 

• Únor roku 1929 byl na většině území ČR nejchladnějším 
měsícem 20. století. 

• Mezi nejchladnější místa patří vysoko položená 
šumavská planina mezi Kvildou a Horskou Kvildou. 



SVĚTOVÉ REKORDY
• Nejvyšší absolutní teplota byla naměřena 13.9.1922 v 

Libyi (Al Azízíah): +57,8°C ve stínu.
• Nejnižší absolutní teplota byla naměřena 21.7. 1983 na 

ruské vědecké stanici Vostok v Antarktidě: -89,2°C (tato 
výzkumný stanice leží v nadmořské výšce 3488 m n.m.).

• Největší absolutní výkyv teploty v jednom místě:
Ojmjakon (východní Sibiř, Rusko): 102,8°C. 



ZAJÍMAVÉ ODKAZY

PRŮMĚRNÁ MĚSÍČNÍ TEPLOTA VZDUCHU ve srovnání 
s dlouhodobým normálem 1961–1990 na území 
jednotlivých krajů ČR   

Stránky INFOMET Českého hydrometeorologického 
ústavu s kompletními údaji o počasí a zajímavými 
články 

Víte že, pokud fouká vítr, máte větší pocit chladu, než 
při bezvětří? Mluvíme o tzv. POCITOVÉ TEPLOTĚ 
neboli WIND CHILL, více 

http://www.chmi.cz/portal/dt?portal_lang=cs&menu=JSPTabContainer/P4_Historicka_data/P4_1_Pocasi/P4_1_4_Uzemni_teploty&last=false
http://www.infomet.cz/
http://www.in-pocasi.cz/clanky/teorie/pocitova-teplota/


OPAKOVÁNÍ

Jak se odborně nazývá 
pokles teploty
s nadmořskou výškou?

Jaké znáš 
fotometeory?

V jaké výšce jsou 
umístěny přístroje v 
meteorologické 
budce?

Jaký vliv na počasí má 
rozdílná měrná 
tepelná kapacita 
oceánů 
a pevnin?



VLHKOST VZDUCHU

 Vlhkost vzduchu způsobuje přítomnost vodních par v 
ovzduší

 Vodní pára je pro lidské oko neviditelná

 Meteorologové měří relativní vlhkost v %, která vyjadřuje 
nasycení vzduchu vodní parou

 Vlhkost vzduchu je závislá na teplotě vzduchu – čím je 
vzduch teplejší, tím více pojme vodní páry

 Pokud vzduch ochladíme až na teplotu rosného bodu, 
vzduch je nasycen a při dodávání další pára začne 
kondenzovat

ZPĚT NA 
OTÁZKY



SRÁŽKY VERTIKÁLNÍ
Vypadávají z oblaků na 

zemský povrch při 
dostatečné hmotnosti

SRÁŽKY HORIZONTÁLNÍ
Tvoří se na zemském 

povrchu a na předmětech 
na Zemi

Déšť, mrholení, zmrzlý déšť, 
sníh, sněhové krupky, 
ledové krupky, kroupy

Rosa, zmrzlá rosa, jíní, 
jinovatka, námraza, 

ledovka, náledí

SRÁŽKY
Vznikají kondenzací nebo desublimací vodní páry v ovzduší



SRÁŽKY –
poznáte je?

(5)

(6)

(7)
NÁMRAZA

LEDOVKA SNÍH



SRÁŽKY
 Srážky se měří srážkoměrem v milimetrech

 1 mm srážek odpovídá jednomu litru vody na 1 metr 
čtvereční

 V ČR naprší za rok od 410 mm srážek

(Žatecko) do 1700 mm (Jizerské hory)

(8)

• Nejdeštivější místo na zemi je 
havajský ostrov Kauai, kde naprší 

12 344 mm ročně
• Nejsušší je Antarktida (Suché 

údolí) a pouště (Atacama v Chile) 



TLAK VZDUCHU
Atmosférický tlak vzduchu je způsoben tíhou vzduchového 
sloupce sahajícího od hladiny, kde se tlak zjišťuje, až k horní 

hranici atmosféry

 Měří se v hPa (mbar) barometry uvnitř budov

 Přepočítává se na hladinu moře (vertikální tlakový gradient 
12,5 hPa)

 Absolutní maximum na Zemi bylo zaznamenáno na Sibiři 
dne 31.12.1968 - 1083,8 hPa 
Absolutní minimum na Zemi bylo zaznamenáno v tajfunu 
Tip v Tichém oceánu dne 12.10.1979 - 870,0 hPa 



TLAK VZDUCHU

Barické pole

Tlakový výše (H)-
anticyklóna

Tlaková níže (L) –
cyklóna

(9)

(10)

ZPĚT NA 
OTÁZKY



VÍTR

 Příčinou vzniku je nerovnoměrné rozložení tlaku vzduchu na 
Zemi, tzn. z míst s vyšším tlakem proudí vzduch do míst s 
nižším tlakem

 V atmosféře se vzduch proudí různými směry, např. 
KONVEKCE je výstup vzduchu vzhůru, TURBULENCE jsou 
vířivé pohyby

Vítr je základní meteorologický prvek popisující proudění 
vzduchu ve horizontálním směru

ZPĚT NA 
OTÁZKY



VÍTR

 Vítr se měří 10 m nad zemí, měříme směr, rychlost a 
nárazovost

(11)

Větrná růžice pro region

SV Moravy 

(12)



VÍTR

 Extrémní rychlosti větru: tromby a tropické cyklóny

 Místní větry jsou např. fén, monzun, bóra

(13)



VÍTR

Všeobecná 
cirkulace atmosféry

(14)



OBLAČNOST, OBLAKY



OBLAKY

Oblaky na obloze vidíme jako rozmanité bílé či šedavé útvary.  
Ale čím jsou vlastně tvořeny?    

Oblaky jsou tvořeny vodními kapičkami a ledovými 
krystalky.

Oblaky vznikají kondenzací nebo desublimací  vodních par v ovzduší.

A jaké jsou podmínky pro vznik oblaků?
 Přítomnost kondenzačních jader

 Ochlazení vzduchu pod rosný bod nebo dodávání vodní páry 



OBLAČNOST
 Oblačnost je meteorologický prvek měřený 

na meteorologických stanicích

 Udává stupeň pokrytí oblohy oblaky v osminách:

JASNO

bez oblačnosti

SKORO JASNO

1/8 až 2/8

POLOJASNO

3/8 až 4/8

OBLAČNO

5/8 až 6/8

SKORO 
ZATAŽENO

7/8

ZATAŽENO

8/8



URČI OBLAČNOST:

1

2

3

4

1/ JASNO

2/ 
ZATAŽENO

3/ POLO-
JASNO 

4/SKORO 
ZATAŽENO



DRUHY OBLAKŮ:

Tři základní typy oblaků:

 CIRRUS (ŘASA)

 STRATUS (SLOHA)

 CUMULUS (KUPA)

Ty tvoří 10 druhů oblaků.

CIRRUS

STRATUS CUMULUSCUMULUS



OBLAKY
10 základních druhů oblaků

CIRRUS

Ci

CIRROCUMULUS 

Cc

CIRROSTRATUS 

Cs

ALTOCUMULUS 

Ac

NIMBOSTRATUS 

Ns

ALTOSTRATUS 

As

STRATOCUMU-
LUS Sc

STRATUS 

St

CUMULUS 

Cu

CUMULO-

NIMBUS

Cb



OBLAKY
(1)



URČI DRUH OBLAKU:

CIRRUS

CIRROCUMULUS

CIRROSTRATUS
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ZPĚT NA 
OTÁZKY



URČI DRUH OBLAKU:
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NIMBOSTRATUS



OPAKOVÁNÍ

Jak souvisí vlhkost 
vzduchu a teplota 
vzduchu?

Jak vzniká vítr?

Jak proudí vzduch v 
tlakové níži?

Jak se nazývá 
bouřkový oblak?



Podklad pro předpověď počasí: 

 pozorování pozemních stanic,

 měření meteorologických 
družic,

 měření meteorologických 
radarů,

 matematické statistika a teorie 
pravděpodobnosti,

 matematických modely (tzv. 
numerická předpověď),

 zkušenosti a intuice 
meteorologa-prognostika.

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

Úspěšnost předpovědi počasí:

Meteorologická terminologie zde 

http://portal.chmi.cz/predpovedi/predpovedi-pocasi/ceska-republika/meteorologicka-terminologie


Vzduchové hmoty nám přináší počasí různě teplé a 
různě vlhké.

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

(15)



PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

Od jihozápadu bude přes střední Evropu postupovat okraj teplé fronty a 
částečně ovlivní počasí i u nás. Od jihozápadu k nám začne proudit teplý 
vzduch. 



PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

Od pátku k nám po přední straně tlakové níže nad Britskými ostrovy začne 
proudit teplý vzduch od jihozápadu. V dalším období nás ovlivní zvlněná 
studená fronta od západu.



Atmosféra vždy obsahuje znečišťující látky.

Ty mohou být různého původu.

ANTROPOGENNÍ ZNEČIŠTĚNÍ

• Je způsobeno člověkem 

• Ohrožuje zdraví člověka

• Ohrožuje ekosystémy, 

poškozuje majetek

BIOGENNÍ ZNEČIŠTĚNÍ

• Částečky půdy a hornin

• Pyl rostlin

• Krystalky mořské soli

• Sopečný popel, atd.



EMISE
IMISE

ZDROJ ZEMSKÝ POVRCH



ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ

 SPALOVÁNÍ FOSILNÍCH PALIV

 ZPRACOVÁNÍ ROPY

 BAREVNÁ METALURGIE 

(VÝROBA Al, Cu, Pb, Zn)

 PAPÍRNY A CELULÓZKY

 ÚPRAVA UHLÍ, KOKSÁRNY

 SLÉVÁRNY, ŽELEZÁRNY, OCELÁRNY

 VÝROBA CEMENTU

 VÝROBA PRŮMYSLOVÝCH HNOJIV

 DOPRAVA



SMOGOVÁ SITUACE 
 stav mimořádně znečištěného ovzduší
úroveň znečištění oxidem siřičitým, oxidem 

dusičitým, částicemi PM10 nebo 
troposférickým ozonem překročí některou z 
prahových hodnot

SMOKE + FOG = SMOG



SMOG

LONDÝNSKÝ SMOG

 REDUKČNÍ, ZIMNÍ 

 INVERZE, MLHA

 VZNIKÁ PŘI SPALOVÁNÍ 
FOSILNÍCH PALIV

 OXID SIŘIČITÝ, PRACH

LOSANGELSKÝ SMOG

 OXIDAČNÍ, LETNÍ, 
FOTOCHEMICKÝ

 SLUNCE SVÍTÍ NA OXIDY 
DUSÍKU A UHLOVODÍKY

 VZNIKÁ JEDOVATÝ OZÓN



ZNEČIŠŤUJÍCÍ LÁTKY (klikni na název)



 LIGHT POLLUTION

 JEDNÁ SE O RUŠIVÉ OSVĚTLENÍ NOČNÍH NEBE, 
ZPŮSOBENÉ NADMĚRNÝM OSVĚTLENÍM V LIDSKÝCH 
SÍDLECH

 OMEZUJE ASTRONOMICKÉ POZOROVÁNÍ A MÁ VLIV NA 
ŽIVOČICHY VČETNĚ ČLOVĚKA

 JIZERSKÁ OBLAST TMAVÉ OBLOHY      

 BESKYDSKÁ OBLAST TMAVÉ OBLOHY  

 MANĚTÍNSKÁ OBLAST TMAVÉ OBLOHY  (září 2014)

SVĚTELNÉ ZNEČIŠTĚNÍ

http://www.izera-darksky.eu/index-cs.html
http://www.boto.cz/


ZDROJE FOTOGRAFIÍ A OBRÁZKŮ:
1) https://cs.wikipedia.org/wiki/Oblak
2) https://commons.wikimedia.org/wiki/Cloud
3) https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/ps14/fyz_geogr/web/pages/02-atmosfera.html
4) https://cs.wikipedia.org/wiki/Klimatick%C3%A1_zm%C4%9Bna#/media/File:Vostok_Petit_data.svg
5) https://www.google.cz/search?q=n%C3%A1mraza&biw=1242&bih=580&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEw

jY1sHngrbSAhUFQZoKHdOYBpgQ_AUIBigB#imgrc=zuPPLQEL-4b6QM:
6) https://www.google.cz/search?q=n%C3%A1mraza&biw=1242&bih=580&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEw

jY1sHngrbSAhUFQZoKHdOYBpgQ_AUIBigB#tbm=isch&q=ledovka&*&imgrc=qtG9v8sLrChxTM:
7) https://www.google.cz/search?q=n%C3%A1mraza&biw=1242&bih=580&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEw

jY1sHngrbSAhUFQZoKHdOYBpgQ_AUIBigB#tbm=isch&q=sn%C4%9Bhov%C3%A1+vlo%C4%8Dka+foto&*&imgrc=LJNl33
oQqTKbbM:

8) https://www.google.cz/search?q=%C4%8Dlunkov%C3%BD+ombrograf&espv=2&biw=1242&bih=580&source=lnms&tb
m=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjHuO30hbbSAhXla5oKHY4TBQQQ_AUIBygC#imgrc=mujJ7wbgaTI91M:

9) https://www.google.cz/search?q=barick%C3%A9+pole&biw=1280&bih=867&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ah
UKEwir8KmGqLfSAhVhSZoKHeLmD6MQ_AUIBigB#imgrc=FOIh5mKxNJliLM:

10) https://www.google.cz/search?q=barick%C3%A9+pole&biw=1280&bih=867&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ah
UKEwir8KmGqLfSAhVhSZoKHeLmD6MQ_AUIBigB#imgdii=Uo5sjFKkzAChpM:&imgrc=9_LIYreOp_Iu7M:

11) http://oze.tzb-info.cz/vetrna-energie/9800-vetrne-podminky-v-ceske-republice-ve-vysce-10-m-nad-povrchem-ii
12) https://www.google.cz/search?q=sm%C4%9Br+v%C4%9Btru&biw=1280&bih=867&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved

=0ahUKEwi0q8O8sbfSAhVBBywKHV_rCY0Q_AUIBigB#imgrc=vcSmRVNYDrVHbM:
13) http://fyzmatik.pise.cz/194-nejvetsi-rychlost-vetru-na-svete.html
14) https://www.google.cz/search?q=sm%C4%9Br+v%C4%9Btru&biw=1280&bih=867&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved

=0ahUKEwi0q8O8sbfSAhVBBywKHV_rCY0Q_AUIBigB#tbm=isch&q=cirkulace+ovzdu%C5%A1%C3%AD&*&imgrc=Vhv0
wU-_NQTZYM:

15) https://www.google.cz/search?q=vzduchov%C3%A9+hmoty&biw=1280&bih=867&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=
2&ved=0ahUKEwiw-vbSvbfSAhVGP5oKHaGOBOYQ_AUIBigB#imgrc=uiLUsW3ot_u1gM:

AUTOR OSTATNÍCH  FOTOGRAFIÍ JOLANA JUŘICOVÁ
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