
rÁDCoVN ÍK

37SKAUT 06/2014

Táborová meteorologie
Předpověï počasí se na nás každý den valí ze všech možných 
stran. Noviny, tablet, rádio, televize i zapnutý počítač nám každou 
minutu hrnou informace o tom, jaké je a bude počasí. V tomto článku 
nebudeme polemizovat o tom, že je někdy lepší podívat se z okna 
než spoléhat na techniku. Ukážeme si, jak si na táboře zřídit malou 
meteo rologickou stanici. To vše bez trápení žabiček. Pomocí jedno
duše dostupných věcí a přírodnin si vyrobíme vlhkoměr a barometr.

Tento přístroj nám 
pomůže srovná-
vat atmosférický 

tlak vzduchu. Abychom byly v přípravě úspěšní, 
musíme barometr vyrábět v den, kdy není ani moc 
hezky ani moc ošklivě. Výroba barometru je velmi 
jednoduchá. Potřebujeme zavařovací sklenici, 
kterou neprodyšně uzavřeme pomocí části gu-
mového balónku a utěsníme lepidlem a gumičkou. 
Na vršek sklenice uzavřený 
balónkem přilepíme jeden 
konec špejle. K jejímu 
druhému konci umístíme 
papír a uděláme rysku, kam 
sahá špejle. Dalším měřením 
můžeme sledovat rozdíly. 
Ve sklenici jsme uzavřeli 
vzduch o určitém tlaku. 
Pokud okolní tlak klesne, 
ve sklenici vznikne přetlak 
a balónek se vyboulí ven. 
Špejle bude mířit o něco 
níže než při prvním měření 
a je čas po ohlédnout se po 
pláštěnce. 

Barometr

Aby vlhkoměr i barometr fungovaly, měly by být v prostředí, kde nebudou počasí přímo vystaveny (přímé slunko, vítr, atd.). Ideální je třeba jídelní stan nebo teepee. 

Na konstrukci vlhkoměru potřebujeme najít materiál, který 
reaguje na přítomnost vodní páry ve vzduchu změnou své 
délky. Možná už jste si někdy všimli, že vlhký papír je o 

malilinký kousek větší než suchý. Na druhou stranu každý jsme si už někdy polili nějakou kni-
hu či učebnici a víme, že u papíru se jedná o nevratný proces. Tento problém jde překonat a 
opravdu se jako první vlhkoměry používala zařízení obsahující proužek papíru. Až později se 
přišlo na to, že mnohem lepší vlastnosti má lidský vlas. Konkrétně nejlepší je přírodní blond. 
Souvisí to s jeho složením. Snad mi blondýnky odpustí, ale na vlhkoměr je budeme potřebovat 
připravit o jeden dlouhý vlas (30 cm). Lovu zdar! Jeden konec vlasu přivážeme k špendlíku a zapích-
neme jej do vhodné destičky. Vlas natáhneme a uděláme na konci tužkou značku. Při dalším měření délku 
vlasu porovnáme s původní. Pokud se bude vlas zkracovat – množství vodní páry ve vzduchu klesá, a to 
značí hezké počasí. V případě absence vhodné oběti lze stejným způsobem využít i provazovité lišejníky. 
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připevnění špejle na sklenici musí být uděláno tak, aby se přenášely změny tlaku ve sklenici
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Připravil: Hastrman


