
Způsoby měření a používaná technika a přístroje 

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



Lesnická meteorologie a 
klimatologie 

 Zkoumá ekologické ovzdušné prvky v půdně -
vzdušném prostředí lesa (+ v okolí lesem ovlivňovaném) 

 



Lesnická biometeorologie a 
bioklimatologie 
 Zkoumají vztahy mezi organismy a prostředím z 

hlediska meteorologicko-klimatického 



POZOROVÁNÍ 

 Tvoří základ pro poznání těchto vztahů 

 Nejběžnější jsou pozorování METEOROLOGICKÁ 

 = měření a pozorování okamžitého stavu 
atmosféry 



Druhy pozorování 
 úplné nebo částečné 

 stálé (na meteorologické stanici) nebo pohyblivé 
(mobilní) pomocí přenosných přístrojů 



Meteorologická stanice 

 Míso pro umístění musí být typické pro danou krajinu 

 Velikost 10x10 m až 25x25 m 

 Vzdálenost od překážek = 3 až 4 násobek jejich výšky 



Žaluziová meteorologická budka 
 Bíle natřená, dřevěná 

 Orientovaná dvířky na sever 

 Má drátěné dno 

 Výška je taková, aby nádobky rtuťových teploměrů 
byly přesně 2 metry nad zemí 

 
Pozn.: V lesních porostech se sleduje chod meteorologických prvků 

od povrchu země do výšky korun i nad koruny stromů pomocí věží nebo 
balónů. 



Žaluziová meteorologická budka 



Průběh pozorování 
 Základní pozorování se uskutečňuje v 7, 14 a 21 hodin 

místního času 

 Zjištěné údaje se zapisují do „pozorovacího deníku“ 

 Výsledky měření  za celý měsíc se zapisují do 
„měsíčního přehledu pozorování“ 

 

Pozn.: Denní průměry se počítají takto:    (7+14+2x21)/4 



Měření záření 
a) Globální záření – SOLARIMETRY 

b) Přímé záření – AKTINOMETRY 

c) Rozptýlené záření – DIFÚZOMETRY 

d) Odražené záření – ALBEDOMETRY 

 

Trvání záření měří HELIOGRAFY (slunoměry) 

Nejběžnější je Campbellův-Stockesův (spojná 
čočka=skleněná koule, paprsek vypaluje na 
cejchovaný papírový proužek stopu) 



Měření teploty vzduchu 
 Základním teploměrem je teploměr staniční 

 Je to 30 cm dlouhý rtuťový teploměr +-0,1oC 

 Pro přesnější měření teploty ovzduší lze použít také 
psychrometry (viz. měření vlhkosti vzduchu) nebo 
digitální zařízení 

 Extrémní teploty se měří maximálním a 
minimálním teploměrem 





Maximální teploměr 
 rtuťový pracující na principu lékařského teploměru 

 kalipára je nad rtuťovou baňku zúžená 

 = přerušení rtuťového sloupce =>po odečtení teploty je 
potřeba jej „sklepat“ 



Minimální teploměr 
 Lihový (líh je průhledný) 

 Umístěn v budce vodorovně 

 Pro určení teploty slouží tzv. INDEX (=černá skleněná 
tyčinka v lihovém sloupci) 

 Nádobka s lihem má podkovovitý tvar 

 Po odečtení teploty na indexu otočíme teploměr 
nádobkou vzhůru a počkáme až index dosedne na 
konec lihového sloupce a vrátíme do stojanu 





Měření půdních teplot 
 Používáme půdní teploměry 

 Lomené 45 až 60o 

 Skleněné, rtuťové s prodlouženou „stopkou“ pro 
vsunutí do půdy (30 až 50 cm) 

 Opírají se o podstavec 

 Otvory do půdy je třeba předvrtat 



Půdní teploměry 



Měření vlhkosti vzduchu 
 Metody: 

 Vlhkoměry vlasové 

 Psychrometry 

 Digitální vlhkoměry 



Vlasový vlhkoměr = hygrometr 
 Pracuje i v záporných teplotách 

 Odmaštěný svazek  vlasů se při 
zvyšující vlhkosti natahuje a naopak 



Psychrometry 
 Augustův staniční neventilovaný psychrometr 

 Tvořen suchým (=staniční)  a vlhkým teploměrem 
(ovlhčován punčoškou  z nádobky s vodou) 

 Vlhkost zjišťujeme z psychrometrických tabulek 

 Vstupními hodnotami jsou rozdíl teplot na suchém a 
vlhkém teploměru a teplota na suchém teploměru 

 Měření při teplotách pod -5 o jsou nepřesná! 





Psychrometry 
 Assmanův aspirační ventilovaný psychrometr 

 Princip stejný 

 Je mobilní 



Assmanův ventilovaný psychrometr 



Vlasový hygrograf 
 Slouží pro záznam vlhkostí na registrační pásku. 

 Válec s hodinovým strojem 

 Mechanické převody 

 Pero s nezamrzajícím 
inkoustem  

 



Pozorování oblačnosti a měření srážek 
 Oblačnost – vyjadřuje stupeň pokrytí oblohy oblaky 
 Hodnotí se  celkové množství a hustota: 

 Množství se vyjadřuje čísly 0 – 10 (=desetiny obsahu oblohy pokryté 
oblaky) 

 Podle průměrné denní oblačnosti pak rozlišujeme dny: 
 Jasné  0,00-1,9 
 Oblačné  2,0-8,0 
 Zatažené  8,1-10,0 

 Hustotu píšeme jako exponent od 00 do 3 
 00 velmi řídké 
 0 řídké 
 1 středně husté 
 2 husté 
 3 velmi husté 

Př.:   50   - obloha krytá z poloviny řídkými oblaky 



Typy oblaků 
 Vyhledat na internetu, nebo sešit z prvního ročníku 

Např.: 

http://mraky.astronomie.cz/ 

http://www.chmi.cz 
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Měření srážek 
 Určujeme: 

 Tvar 

 Intenzitu 

 Dobu trvání 

 Množství 

 Intenzita = množství za jednotku času 

00 velmi slabý déšť neměřitelné množství 

0  slabý déšť  0,1-2,5 mm.hod-1 

1  mírný déšť  2,6-8,0 mm.hod-1 

2  silný déšť  8,1-40,0 mm.hod-1 

3  velmi silný déšť >40,0 mm.hod-1 

 

 



Množství srážek 
 Měří se v mm výšky vody (1 mm odpovídá množství 

1 litru vody na 1m2 vodorovné  plochy) 

 Používají se srážkoměry = ombrometry 
(ombrografy-zapisují) 

 U pevné srážky – sněhu- měříme výšku pokrývky 
sněhoměrnou latí a sněhoměrným prknem 

 Pro změření množství srážky se sníh nechá rozpustit 



http://www.davis.cz/vantage-vue.html 
 

 

 

 

http://www.davis.cz/vantage-vue.html
http://www.davis.cz/vantage-vue.html
http://www.davis.cz/vantage-vue.html
http://www.davis.cz/vantage-vue.html
http://www.davis.cz/vantage-vue.html
http://www.davis.cz/vantage-vue.html


Měření tlaku vzduchu 
 Používají se tlakoměry=barometry rtuťové nebo 

kovové nebo digitální 

 Aneroid – princip zvlněná krabička s odčerpaným 
vzduchem reaguje na změny tlaku a deformace se 
mechanicky přenáší na záznamové zařízení 
(=barograf) 

 

 



Měření větru 
 Měříme rychlost a směr (+nárazovitost) 

 Rychlost anemometrem (anemografem) 

 Odhad se provádí podle Beaufortovy stupnice 
rychlosti větru 

 Směr měříme korouhví 



Anemometr 




