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Shrnutí:   
 
Aktuální podmínky prostředí ovlivňují významně nejen život organismů ale také  průběh 
chemických a fyzikálních dějů  v rámci  neživé přírody.  Proto je při  terénním sledování ať už 
fyziologických procesů  v tělech  rostlin a živočichů  či např. chemických či fyzikálních 
procesů v půdě velmi důležité znát aktuální meteorologické podmínky  na  zkoumaném 
terénním stanovišti. Teplota a vlhkost vzduchu, síla a směr větru, množství srážek a globální 
sluneční radiace jsou základní a  pro mnoho dějů v přírodě limitující faktory.  
 Jejich přesné měření lze provádět pomocí automatické meteostanice. 
Automatická přenosná meteostanice METEOS na terénním pracovišti přírodovědných pokusů 
na PF JU je modulární systém, skládající se z vlastní měřící stanice a následujících snímačů 
meteorologických prvků : 

a) snímač teploty a relativní vlhkosti vzduchu (Vaisala) umístěný v radiačním krytu 
b)  snímač globální sluneční radiace ( Kipp and Zonen) 
c) snímač rachlosti a směru větru W2 
d) srážkoměr  

 
Snímače jsou umístěny na třímetrovém přenosném stožárku. Výhodou přenosnosti je možnost 
měření meteorologických veličin v bezprostřední blízkosti sledovaných přírodních dějů na 
stanovišti. Měřená data se ukládají automaticky v intervalu 10 min na paměťovou kartu. Po 
skončení měření lze uložená data stáhnout pomocí software Winmeteo do přenosného 
počítače a vyhodnotit. Napájení meteostanice v průběhu měření je zajištěno solárním 
kolektorem. 
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Úkol:  Sledujte změny  teploty, relativní vlhkosti vzduchu, globální sluneční radiace, síly 
a směru větru v pr ůběhu dne na stanovišti v terénu 
  
Cílové skupiny: VŠ studenti předmětu Pedologie, klimatologie a hydrologie (KBI PF JU), SŠ 
a ZŠ studenti v rámci výuky přírodopisu a  přírodovědných kroužků. 
 
Časová náročnost:  celodenní praktikum – doplňkový úkol. Měření samotné není časově 
náročné. Meteostanice pracuje automaticky a zaznamenává naměřené hodnoty na paměťové 
medium. Tuto úlohu je proto výhodné kombinovat s jinými terénními úlohami na daném 
stanovišti.  Studenti tedy v ranních hodinách zahájí měření, seznámí se s principem měření 
jednotlivých veličin. Přes den několikrát meteostanici kontrolují. V pozdních odpoledních 
hodinách je měření ukončeno a data stažena do přenosného počítače k následnému 
vyhodnocení. 
 
Prostorové požadavky:  lze provádět na pozemku KBI PF JU či kdekoli jinde v terénu, kde 
byla předem nainstalována přenosná meteostanice METEOS 6 
 
Získané dovednosti: praktické seznámení se s metodou měření meteorologických veličin, 
uvědomění si významu monitoringu podmínek okolního prostředí pro studium životních 
projevů organismů v dané lokalitě se vyskytujících. 
 
Materiál: Přenosná meteostanice METEOS 6, notebook 
 
Podrobné pokyny: 
 
Den předem  instalujeme  na terénním stanovišti meteostanici METEOS 6. (stavba dle  
návodu, který je součástí meteostanice) Druhý den pracujeme s již předem nainstalovanou 
přenosnou meteostanicí.  Po připojení slunečního kolektoru do měřící skříně stanice začne 
sama automaticky snímat měřené veličiny. Naměřená data se ukládají v desetiminutovém 
intervalu na paměťovou kartu. Časový interval volíme tak, aby zahrnoval ranní polední i 
podvečerní hodiny ( např. 7 – 17 hod) . Po skončení měření připojíme k meteostanicei pomocí 
kabelu RS 232 přenosný počítač s nainstalovaným software Winmeteo a naměřená data 
stáhneme do počítače.  Meteostanice poskytuje  pro každou měřenou veličinu během  
intervalu jedné hodiny 6 hodnot, z nichž  spočítáme hodnotu průměrnou pro danou hodinu a 
zapíšeme do připravené tabulky . Pro každou meteorologickou veličinu zjistěte maximální a 
minimální hodnotu v průběhu dne. 
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čas 
[hod] 

teplota 
[oC] 

rel.vlhkost 
[%] 

směr 
větru 

rychlost 
větru[m/s] globál. slun. radiace[W/m 2] 

7:00           

8:00           

9:00           

10:00           

11:00           

12:00           

13:00           

14:00           

15:00           

16:00           

17:00           
 
 
 
Doplňující úkoly: 
 
1. V průběhu dne sleduje projevy okolní přírody. Po vynesení meteorologických údajů do 
tabulky se zamyslete nad změnami, které jste v okolní přírodě pozorovali. Souvisí se 
změnami meteorologických parametrů? 
 
2. Fotografujte vybrané přírodní stanoviště v průběhu dne v pravidelných hodinových 

intervalech. Fotografie pak  podle časových údajů přiřaďte k jednotlivým 
meteorologickým údajům v tabulce. Zamyslete se nad souvislostmi mezi změnami 
v okolní přírodě a měnícími se hodnotami meteorologických veličin v průběhu dne. 


