
4.3. Vztahy rostlinstva a prostředí  

  T -  4.3.3. Tlak a pohyby vzduchu   (45)  

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". 



• vzniká působením tíže ovzduší na zemský povrch 

• vyjadřuje se číselně jako síla působící na jednotku 
plochy v Pa (1 Pa = 1N působící kolmo na 1 m2) 

• tlak se mění s teplotou, vlhkostí, nadmořskou výškou i 
zeměpisnou šířkou (když se uvedené zvětšuje, tlak 
klesá) 

• pro srovnání skutečných naměřených tlaků se jejich 
hodnoty přepočítávají  na tzv. normální barometrický 
tlak ( = tlak při hladině moře) 

• spád tlaku se vyjadřuje pomocí barických gradientů 

Tlak vzduchu 



Vertikální barický gradient 

• vyjadřuje změnu tlaku 
s výškou (na každých cca. 
5,5 km klesne tlak o polovinu) 

 

Horizontální barický gradient  

• udává spád (rozdíl) tlaku 
na vzdálenost 111,2 km 
(délka 1 stupně na rovníku)  

 

Barické stupně (gradienty) 



• znázorňuje se čarami, spojujícími místa se stejným tlakem =       

= izobarami 

• N – tlaková níže 

• V – tlaková výše 

• H – hřeben vyso- 
kého tlaku 

• B – brázda nízké- 
ho tlaku 

• S – tlakové sedlo 

 

Rozložení tlaku  



Tlaková níže (cyklóna) 
• místo s uzavřenými izobarami s nejnižším 

tlakem 

• vzduch v této oblasti proudí proti směru 
hodinových ručiček 

• Proudí směrem do středu níže (méně než 1013 
hPa) 

• nejnižší tlak se nalézá ve středu cyklóny 

Tlakové útvary s uzavřenými izobarami 1/2) 



Tlaková výše (anticyklóna) 
• místo s uzavřenými izobarami s nejvyšším 

tlakem 

• vzduch v této oblasti proudí po směru 
hodinových ručiček 

• proudí směrem ven ze středu výše (více než 
1013 hPa) 

• ve středu anticyklóny je tlak maximální 

 

Tlakové útvary s uzavřenými izobarami 1/2) 



Proudění v tlakové níži (A) a v tlakové výši (B) 
ve spodních vrstvách atmosféry na severní polokouli 



• má vychylující vliv vpravo na severní polokouli a vlevo na jižní 
polokouli při pohledu podél linie pohybu 

Coriolisova síla 



   Cyklona    Anticyklona 



• nepřímý vliv 

• zvýšené proudění = zvýšený výpar a 
transpirace 

• (+ ) rozmnožování a rozšiřování rostlin, 
přínos srážek … 

 

• (-) vývraty, zlomy … 

Vliv tlaku vzduchu na rostliny 



Vzniká v důsledku tlakových rozdílů 

• nerovnoměrné ohřívání povrchu Země => celkové 
tlakové rozdíly => proudění vzduchu z míst s vyšším 
tlakem do míst s tlakem nižším 

• místní větry vznikají termickými vlivy (teplý stoupá 

a studený jde na jeho místo) 

• na rozhraní velkých vodních ploch a souše vznikají 

pobřežní vánky = brízy  (ve dne vanou na rychleji se 

ohřívající souš a vystupují nahoru, v noci naopak) 

Proudění vzduchu (1/2) 



Mořská a pevninská bríza 



• v přízemní vrstvě je proudění ovlivňováno překážkami 

(reliéf terénu, zeleň, budovy ...) => svahové a údolní 
větry 

• celková cirkulace ovzduší se projevuje ve velkých 
rozměrech: 

• do rovníkového pásma s nízkými tlaky proudí pasáty 

• v našich podmínkách převládají západní větry 

• V jihovýchodní Asii převládají monzuny 

 

Proudění vzduchu (2/2) 



Globální proudění vzduchu 



• Čím je způsoben tlak vzduchu? 

• Charakterizujte barické gradienty. 

• Čím a jak se vyjadřuje rozložení tlaku nad povrchem 
Země? 

• Jaké znáte tlakové útvary? 

• Popište z hlediska prodění vzuchu cyklonu a anticyklonu 

• Jaký vliv má prodění vzduchu na vegetaci? 

• Charakterizujte jak probíhá proudění vzduchu nad Zemí  

Opakování 



Učebnice str. 96 -97, sešity 

Domácí úkol 



Příště? 


