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Meteorolog

Ať chceme, nebo ne, 
počasí se dotýká každého 
z nás a ovlivňuje naše 
každodenní činnosti. 
Působí nejen na průběh 
tábora, kdy např. kvůli bouřce 
musíme odložit napínavou 
hru v lese, ale promítá se i do cestování, 
energetiky, průmyslu, stavebnictví nebo 
třeba do množství a kvality úrody. Chceš se 
o počasí dozvědět něco víc? Pusť se do plnění 
nové odborky METEOROLOG!

Počasím se zpravidla rozumí stav atmosféry cha-
rakterizovaný souhrnem hodnot všech meteo-
rologických prvků (např. teplota, tlak a vlhkost 
vzduchu, oblačnost nebo sluneční svit, směr a 
rychlost větru) a atmosférických jevů  (déšť , 
sněžení, bouřky atd.), které byly naměřeny meteo-
rologickými přístroji nebo zjištěny pozorovatelem 
v určitém místě a čase. Naopak podnebí (neboli 
klima)  je dlouhodobý  charakteristický  režim 
počasí na určitém místě, touto vědou se zabývají 
klimatologové. Počasí je velmi proměnlivé, a 
to jak časově, tak prostorově. Co je na něm ale 
nejkrásnější? Počasí je neopakovatelné!

Meteorologie 
a počasí

Věda o zemské atmosféře se 
nazývá meteorologie. Tento název 

pochází už ze 4. stol. př. n. l., kdy se 
ve starořečtině pojmem „meteora“ 

rozuměly všechny věci ve vzduchu. V dnešní 
době meteorologie představuje rozsáhlý vědní 

obor, kam patří např. dynamická a synoptická 
meteorologie, fyzika oblaků a srážek, klimatologie, 
atmosférická chemie a radioaktivita, atmosférická 
optika, akustika a elektřina nebo hydrometeorol-
ogie. Pro veřejnost je ale asi nejznámější aplikací 
meteorologie předpověď počasí.
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Atmosféra 
je vzdušný 
obal Země, 

který sahá od 
zemského povrchu 

do výšek několika 
desítek tisíc km. Téměř 
veškerá voda, která je 

v ní obsažená, se vyskytu-
je v její nejspodnější vrstvě 

– troposféře. Troposféra  
(z řečtiny „tropé“ = obrat 

a „sphaira“ = koule) 
sahá do výšek přibližně 

17 km nad rovníkem, 
11 km u nás a 8 km 

nad póly. Právě tady se 
odehrává počasí, jehož 

hnacím motorem je Slunce. 
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Počasí nás vždy dokáže něčím překvapit, 
a proto je jeho předpovídání především 
dobrodružstvím – cestou za poznáním 
a posunováním lidských hranic v mnoha 
vědeckých disciplínách, zejména v ma-
tematice a fyzice. Počasí je totiž typic-
kým příkladem systému s chaotickým 
chováním, tudíž je nepředpověditelné. 
Opravdu, tzv. deterministický chaos 
je matematický pojem, který popisuje 
známý efekt mávnutí motýlích křídel: i 
malé změny v počátečním stavu systému 
vedou k velkým a nepředpověditelným 
změnám jeho pozdějšího stavu. Označení chaotické nepřísluší pouze 
atmosféře, ale patří sem také např. ekonomie, vývoj populace nebo 
tektonika zemských desek. Jednou z příčin deterministického chaosu 
v  chování počasí je omezená přesnost meteorologických měření (teplo-
tu vzduchu nebudeme nikdy schopni změřit s naprostou přesností 
v každém bodě apod.), která vede k nejistotě v určení počátečních pod-
mínek v modelech numerické předpovědi počasí.

Proč se tedy počasí předpovídá?
Kde bychom dnes byli, kdyby to bratři Wrightové nebo jejich 
předchůdci vzdali? Předpovědět počasí na 100 % nebude nikdy možné, 
ale proč se k té nedosažitelné hranici alespoň nepřiblížit? Existuje 
několik metod, jak lze nepřesnosti a zjednodušení popisu fyzikál-
ních procesů v modelech obejít, jako např. ansámblová předpověď, 
která popisuje pravděpodobnostní vývoj stavu atmosféry. Navíc 
matematické metody a rychlost počítačů jdou neustále kupředu, 
což přispívá také ke zpřesňování modelových výpočtů. Přestože si 
předpovědí počasí nebudeme nikdy jisti, vytrvalé zkoumání procesů v 
atmosféře nám umožňuje pochopit nebezpečné jevy, jako jsou torná-
da, záplavy nebo tropické cyklony, a tím chránit nejen náš majetek, 
ale i životy. Proto je předpověď počasí klíčová v rámci tzv. krizového 
managementu a je důležitou součástí Integrovaného záchranného 
systému ČR – meteorologové Českého hydrometeorologického ústavu 
(ČHMÚ) mají přímý kontakt s velitelstvím Hasičského záchran-
ného sboru. Jak se chovat při výskytu nebezpečného počasí a popis 
výstražného systému ČR najdeš na stránkách ČHMÚ.

Počasí má dvě tváře 
– čarokrásné dech beroucí 
výhledy i obrovské nebez-
pečí ve formě přírodních 
katastrof. Na prvním snímku 
je konvektivní bouře nad 
Afrikou (Mali, únor 2008) 
zachycená fotoaparátem 
ze stanice ISS (zdroj NASA). 
Na druhém pak následky 
letní táborové bouře 
(zdroj Vamp, #skaut66).

Synoptická mapa Evropy (zdroj ČHMÚ)

Družicový snímek Evropy (zdroj ČHMÚ, EUMETSAT)
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