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Anotace 

Bakalářská práce se věnuje problematice, vztahující se k vizualizaci 

meteorologických jevů. Konkrétně porovnání vybraných meteorologických jevů 

mezi vizualizací v praxi a vizualizací podle kartografických doporučení. Teoretická 

část obsahuje seznámení s pojmy jako klimatologie, meteorologie a se základními 

postupy zjišťování průměrných teplot vzduchu a průměrného úhrnu sráţek. V 

následujících částech, jsou uvedeny základní kartografické pojmy, obecné 

kartografické postupy vizualizace kvantitativních jevů, porovnání vizualizace 

meteorologických jevů v České republice i v zahraničí. Praktická závěrečná část, je 

zaměřena na tvorbu vlastní vizualizace a aplikaci vizualizačních technik 

meteorologických jevů na poskytnutých datech a závěrečném zhodnocení. 

Klíčová slova: meteorologické jevy, vizualizace, kartografie, GIS 

 

Summary 

This Bachelor's thesis is dedicated to problematics related to visualisation 

of meteorological events. To be more accurate it's about comparison between 

visualisation in practice and visualisation by cartographical references. Theoretical 

part contains familiarization with terms such as climatology, meteorology and the 

base methods for locating average temperatures of air and average rainfalls. In 

following part are listed basic cartographical concepts and general cartographical 

methods of visualisation quantitative events and comparisons of visualizations of 

meteorological events both in Czech Republic and abroad. Final and practical part 

is oriented on creation of one's own visualization and on application of 

visualization techniques of meteorological events based on provided data and lastly 

also contains closing evaluation. 

Keywords: meteorological events, visualisation, cartography, GIS 
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         Seznam zkratek 

České zkratky 

MSSČ  Místní Střední Sluneční Čas 

Cizojazyčné zkratky 

ASCII  American Standard Code for Information Interchange 

RGB   Red, Green, Blue 

RGBA   Red, Green, Blue, Alfa 

PNG   Portable Network Graphics   

CMY   Cyan, Magenta, Yellow   

CMYK  Cyan, Magenta, Yellow, blacK   

HSV   Hue, Saturation, Value 

HSB   Hue, Saturation, Brightness  

HLS   Hue, Lightness,  Saturation   

CIE   Commission International de 1'Eclairage  

NCS   Natural Color System  

IDW   Inverse Distance Weighted  
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1. ÚVOD 
Uţ od 19. století lidé zaznamenávají meteorologické jevy pomocí 

synoptických map v kreslené podobě. Postupem času a neustálým zdokonalováním 

zobrazovacích prostředků, zlepšováním analýzy, sběru a zpracování dat a spolu se 

vznikem nových oborů, jako jsou geografické informační systémy umoţňující 

kvalitní interpretace výsledků, se dále setkáváme s touto tématikou a to v 

nejrůznějších formách, nejčastěji v předpovědích počasí na televizních 

obrazovkách, na internetu anebo v nejrůznějších  atlasech.  

Tvorba těchto klimatických map, by měla odpovídat daným 

kartografickým standardům, ale v praxi je tomu jinak. Samozřejmě nelze brát 

standart jako zákon, podle kterého je třeba se za kaţdou cenu drţet. Tak aby si 

čtenář-laik tzn. běţný uţivatel, který chce zjistit stav počasí resp. sráţek, teplot bez 

zbytečných komplikací, které jsou spojeny s nevhodně vytvořenou stupnicí, anebo 

chybně zvolenou barevnou škálou zjistil vše potřebné. Zkrátka, aby získal potřebné 

údaje snadno a pochopil dané souvislosti, z těchto důvodů je vhodné se drţet 

jistých doporučení. 

V mé bakalářské práci se budu zabývat vybranými meteorologickými jevy 

a to průměrnými teplotami, sráţkami a meteorologickými radiolokátory 

znázorňující sráţky. Přesněji půjde o vyhodnocení vizualizací těchto jevů 

v praktické podobě, ve formě, jak nám jsou v jednotlivých zemích Evropy 

k dispozici na internetových stránkách národních meteorologických ústavů a 

porovnat je s kartografickým doporučením, jak jej známe z učebnic kartografie. 

2. DEFINOVÁNÍ PROBLÉMŮ A FORMULACE 
CÍLŮ PRÁCE 

Cílem práce je kriticky zhodnotit nekompatibilitu vyjadřovacích technik, 

týkajících se vybraných meteorologických jevů v praxi formou rešerše a to 

konkrétně v meteorologických ústavech Evropy, ve státech Česká republika, 

Polsko, Slovenská republika, Německo, Velká Británie a Nizozemsko. Tyto země 

byly vybrány po konzultaci s vedoucím práce, stejně tak i sledované 
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meteorologické jevy, kterýma jsou průměrné teploty vzduchu, průměrné sráţky a 

sráţky zachycené pomocí meteorologických radiolokátorů.  

Před samotnou rešeršní činností, bylo třeba prostudovat problematiku 

kartografických technik pro práci s kvantitativními daty (tvorba stupnic), tvorbu 

klimatických map a jejich vizualizace, dále pak pouţití barev v tematických 

mapách, především barev pro kvantitativní rozlišení jevů. Jelikoţ se zaobírám 

meteorologickými jevy, bylo třeba se seznámit s některými pojmy a postupy 

z meteorologie a klimatologie, které úzce souvisí s tématem mé bakalářské práce.  

V předposlední řadě se pak věnuji vlastním návrhem vizualizací 

vybraných meteorologických jevů, zaloţených na kartografickém doporučení 

s pomocí poskytnutých dat s podporou geoinformačního softwaru, jakoţ to 

nástrojem, pro následnou vizualizaci a vyuţití nástrojů pro vizualizaci. Na závěr se 

pokusím shrnout veškeré poznatky z mé práce a zhodnotit vhodnost vizualizace. 

 

 

3. METEOROLOGIE A KLIMATOLOGIE 
 

 

 

3.1 Meteorologie 

Nejstarším meteorologickým textem je Aristotelova Meteorologica ze 4. 

století př. n. l.  Na vědecký základ byla meteorologie povýšena v 1. polovině 17. 

století (do této doby bez podpory jednotných teorií a objektivně zjištěných hodnot), 

kdy byly vynalezeny hlavní meteorologické přístroje (tlakoměr a teploměr) a začalo 

postupné měření meteorologických prvků. 

Definice meteorologie - věda o zemské atmosféře, o jejím sloţení, 

vlastnostech, dějích a jevech v ní probíhajících. V současné době se většinou 

ztotoţňuje s fyzikou atmosféry, v širším smyslu zahrnuje téţ klimatologii, 

biometeorologii a chemii atmosféry. [Novák 2004]  
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Meteorologie se zabývá: 

a) sloţením a stavbou atmosféry 

b) oběhem tepla a tepelným reţimem v atmosféře a na zemském povrchu 

c) oběhem vody a její fázové změny v atmosféře 

d) atmosférickými pohyby 

e) elektrickým polem atmosféry 

f) optickými a akustickými jevy v atmosféře 

V současné době se díky rozvoje výpočetní techniky zdokonaluje 

modelování atmosféry a tím se zlepšují dlouhodobé i sezónní předpovědi, stejně tak 

se zdokonaluje i podpora distančních technik (druţice, radary).  

3.2 Klimatologie 

 

Zatím co meteorologie se zabývá okamţitým stavem atmosféry, 

klimatologie, která je součástí meteorologie, ale studuje dlouhodobou podobu a 

celkové účinky meteorologických procesů probíhajících na Zemi, dlouhodobé 

poměry v atmosféře a její trendy. „Definice klimatologie - věda o podnebí neboli 

klimatu, studující dlouhodobé aspekty a celkové účinky meteorologických procesů 

probíhajících na Zemi“.[NOVÁK 2004] 

Úkoly klimatologie 

 studium utváření podnebí na Zemi jako planetě i v jejích jednotlivých 

částech 

 popis a objasnění podnebných zvláštností Země (od kontinentálního 

měřítka aţ po místní měřítko) 

 třídění neboli klasifikace podnebí a vymezování klimatických oblastí 

(klimatická regionalizace) 

 studium podnebí v dobách historických a geologických, kolísání 

podnebí a klimatických změn, které směřuje i k pokusům o předpověď 

změn podnebí 
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4. TEPLOTA VZDUCHU 
Teplota vzduchu je jednou z důleţitých meteorologických veličin, která 

přímo ovlivňuje vše ţivé na Zemi. Vliv dlouhodobých vysokých teplot má 

negativní dopad na vegetaci, především má ničivé účinky v zemědělství. Ovlivňuje 

růst a vývoj rostlin a obilovin. Má nepříznivé a mnohdy fatální dopady na ţivé 

organizmy včetně lidí, úmrtí způsobené zhoršením chronických onemocnění, 

zvláště pak u starších lidí nebo u malých dětí. Naopak dlouhodobě mrazivé dny 

spojené s napadaným sněhem, umí zkomplikovat dopravu a způsobit velké škody 

na zdraví a majetku.  

Hlavním zdrojem tepla pro spodní vrstvy vzduchu je zemský povrch. Ten 

během dne dostává více krátkovlnného záření, neţ ztrácí dlouhovlnným 

vyzařováním - jeho teplota roste a v noci, kdy tok krátkovlnného záření ustává, 

teplota klesá. [BRÁZDIL] 

Je rozdíl, jestli měříme teplotu vzduchu nad povrchem nebo nad hladinou 

moře, kde je amplituda teploty vzduchu niţší neţ je tomu u povrchu. Interval 

maximálních teplot nad hladinou moře je přibliţně od 12:30 do 13:00 MSSČ, u 

povrchu je to mezi 14. a 15. Minimální teploty jsou v půdě i vzduchu 

zaznamenávány 1 h před východem Slunce (negativní radiační bilance). Čím větší 

je vzdálenost od povrchu, tím menší bude amplituda teploty a krajní hodnoty jsou 

pozorovány s časovým posunem. V 1000 m se můţeme setkat s výkyvy maximálně 

1 aţ 2 °C, mezi 2000 aţ 5000 m jsou výkyvy 0,5 aţ 1 °C. Do výšky 5000 m reţim 

ovládaný energetickými výměnami mezi zemským povrchem a atmosférou jiţ 

nezasahuje. Zde jsou teplotní změny způsobovány v důsledku horizontální výměny 

vzduchových hmot. [zeměpis.com] 

Denní amplituda teplot (rozdíl mezi minimální a maximální teplotou). 

Hodnota amplitudy je řízena několika faktory: 

a) charakterem počasí - při radiačním typu počasí (tj. malá oblačnost, malá 

rychlost větru) nabývá amplituda větších hodnot, naopak při advekčním 

typu (tj. radiační vlivy jsou překryty horizontálním přílivem vzduchu, je 

velká oblačnost) nabývá amplituda hodnot menších. 
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b) reliéfem - konvexní tvary (kopce) mají větší nadmořskou výšku, vzduch 

je tedy řidší, Slunce je v podmínkách řídkého vzduchu méně intenzivní. 

V případě konvexních tvarů je denní ohřev méně výrazný a tyto tvary 

mají menší amplitudu teplot. V konkávních útvarech (údolí), chladnější 

vzduch stéká do prohlubní a přes den se intenzivně ohřívá od terénu. 

Amplituda teplot je v těchto útvarech větší. 

c) ročním obdobím – letní období = denní amplituda teploty vzduchu 

největší (povrch je intenzivně prohříván a silný odraz dlouhovlnného 

vyzařování), teplotu ovlivňuje směr ohřívání vzduchu. 

d) zeměpisnou šířkou – s rostoucí zeměpisnou šířkou se zmenšuje 

amplituda teploty 

e) kontinentalitou - v oblastech nad oceány (nad oceánem rozpětí teplot 

vzduchu 1,5°C) je amplituda menší neţ v oblastech kontinentálních (v 

centru Sibiře 15 aţ 20 °C) 

Roční amplituda teplot závisí 

a) zeměpisné šířce - s rostoucí zeměpisnou šířkou roste 

b) kontinentalitě - s rostoucí kontinentalitou roste 

c) cirkulační faktory 

[zeměpis.com] 

 

Extrémní teploty v ČR 

 U nás je nejteplejším měsícem červenec, kdy průměrná hodnota je od 

19,7°C do 10,6°C a nejvyšší průměrná denní teplota byla naměřena 

33,6°C. Nejchladnější měsíc je leden (-2,1°C aţ -6,5°C a nejniţší 

průměrná denní teplota byla naměřena -24°C). [BALNAR 2001] 

 

4.1 Měření teplot 

Teploty se měří, buď manuálně v meteorologické ţaluziové budce, 

umístěné 2m nad zemským povrchem, čímţ zabraňuje pronikání přímého 
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slunečního svitu a umoţňuje cirkulaci vzduchu kolem teploměru. Pro měření teplot 

slouţí celá řada teploměrů např. (kapalinový, rtuťový, lihový, minimální a 

maximální teploměr, svisle suchý teploměr, vlhký teploměr, vlasový vlhkoměr, 

vodorovně maximální teploměr, Sixův teploměr viz obrázek 1). Jako jednotky se 

pouţívá °C (bod mrazu 0 °C, bod varu 100 °C). Měření probíhá v denních intervalech 

7, 14 a 21 h MSSČ. Postupně se však manuální měření nahrazuje automatickým 

digitálním kontinuálním záznamem. Počítají se průměrné denní teploty, roční 

maxima a minima, denní maxima/minima, měsíční maxima/minima, jednotlivé 

měsíce, amplitudy teplot atd. 

Podle dosaţených teplot rozlišujeme nejčastěji tyto dny: 

a) Den ledový je den, v němţ teplota vzduchu měřená v 

meteorologické budce byla trvale pod 0 °C. 

b) Den mrazový je den, v němţ minimální teplota vzduchu měřená v 

meteorologické budce klesla pod 0°C. 

c) Den letní je den, v němţ maximální denní teplota vzduchu měřená v 

meteorologické budce, tj. asi ve výši 2 m nad zemí a se zajištěním 

proti rušivým radiačním vlivům, dosáhla alespoň 25 ° C. 

d) Den tropický je den, v němţ maximální denní teplota vzduchu 

měřená v meteorologické budce dosáhla alespoň 30°C. [BALNAR 

2001] 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 Teploměry v meteorologické budce Zdroj:[Meteorologická stanice Maruška] 
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5. ATMOSFÉRICKÉ SRÁŽKY 
Stejně jako u teplot i u sráţek, které svými extrémními výkyvy výrazně 

ovlivňují a často škodí v zemědělství např. období sucha, v lesním hospodářství 

např. eroze a vodním hospodářství např. zvýšení vodní hladiny toků, coţ vede 

k ničivým povodním, které ve své nejsilnější podobě pustoší okolní krajinu, 

majetky lidí a ohroţuje zdraví a ţivoty obyvatelstva. 

Atmosférické sráţky souvisí z vlhkostí vzduchu. Ten obsahuje molekuly 

vody, kdyţ se ochladí natolik, ţe voda obsaţená ve vzduchu uţ nemůţe být ve 

formě páry a začne se sráţet do malých kapének. „Atmosférické sráţky jsou částice 

vzniklé následkem kondenzace vodní páry v ovzduší vyskytující se v atmosféře, na 

povrchu Země nebo předmětech v atmosféře v kapalné nebo pevné fázi.“ [NOVÁK 

2004] Jejich intenzita a časová proměnlivost je závislá na fyzikálních procesech, 

atmosférické cirkulaci, nadmořské výšky a fyzickogeografických charakteristikách 

daného území. 

Sráţky rozdělujeme podle toho, kde jsou pozorovány a to na sráţky 

usazené (rosa, jíní, námraza, jinovatka, ledovka) a na sráţky padající, které se dále 

rozdělují podle skupenství (např. déšť, mrznoucí déšť, mrholení, mrznoucí 

mrholení, sníh, kroupy), intenzity (trvalé sráţky a přeháňky) a podle časového 

průběhu. 

Vznik sráţek 

 Orografické sráţky- vynucený výstup vzduchu na horských překáţkách. 

 Konvektivní sráţky - výstup vzduchu v důsledku konvekce. Konvekce 

vzniká při nerovnoměrném zahřívání zemského povrchu. Bublina 

zahřátého vzduchu, která má menší hustotu, vystupuje nahoru, stoupá 

podut, pokud je teplejší neţ okolní vzduch. Při dosaţení hladiny 

kondenzace vzniknou kupovité oblaky. Při intenzivní konvekci se 

oblaka vyvíjí vertikálně do podoby bouřkového oblaku.(typické v létě) 

 Cyklonální sráţky- výstup při pohybu vzduchových hmot. 
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Extrémní hodnoty sráţek 

 V České republice je za rok v průměru 104,7 dnů, ve kterých 

zaznamenáváme sráţky větší neţ 1 mm. Více neţ deset deštivých dnů mají 

měsíce květen, červen, červenec a srpen. 6,7 dešťových dnů má říjen a 7,7 

mají únor a březen. [BALNAR 2001] 

5.1 Měření srážek  

Přímé hodnoty sráţek se měří v sráţkoměrné 

stanici pomocí sráţkoměru/ombrometru (kalibrovaná 

odměrka s přesnosti na desetinu milimetru). Mnoţství 

sráţek je udáváno v mm, je to mnoţství vody spadlé na 

zemský povrch (1 mm/1l/m
2
). Umístění sráţkoměru je na 

volném prostranství 1 m nad zemí. Sráţky se měří vţdy v 

7,00 hod ráno a údaj se zapisuje k předcházejícímu dni. 

Měří se intenzita sráţek např. do 40 minut nebo od 1 do 24 

hodin, doba trvání např. úhrny sráţek pro rok, roční 

období, měsíce, a druh sráţek. Podle toho co sledujeme, se mění i druh sráţkoměru.  

Úhrn sráţek se měří hyetometrem, časový průběh měříme pomocí 

ombrografu. K zjišťování mnoţství rosy se pouţívá drosometr a intenzita se 

zjišťuje vyhodnocováním kontinuálního grafického záznamu v závislosti na čase. 

Totalizátorem se měří úhrny za delší časová období v těţko dostupném terénu. 

V současné době se hojně pouţívá distančního měření např. meteorologické radary 

a druţice.  

Tabulka 1 Úhrn srážek Zdroj:[In-počasí] 

Intenzita Rozsah Projev 

Velmi slabá pod 0,1 mm/h Mrholení, kapání 

Slabá 0,1 mm/h – 2,5 mm/h Déšť 

Mírná 2,6 mm/h – 10 mm/h Déšť, je potřeba 

deštník, silnice lesklé 

Silná 10 mm/h – 25 mm/h Intenzivní déšť 

Velmi silná nad 25 mm/h Přívalové deště 

Obrázek 2 Ombrometr  

Zdroj: [IMGW] 



Martin Albert  Vizualizace meteorologických jevů 

Rok 2010  9 

 

6. TVORBA KLIMATICKÝCH MAP 
Samotná tvorba klimatických map, spojuje několik oborů jako je 

kartografie, geoinformatika a klimatologie. Především se jedná se o statistické 

zpracování naměřených údajů. Volbu vhodného GIS nástroje pro zpracování dat a 

přípravu datové základny. Doplnění dat, kde nebyla zjištěna hodnota díky 

nedostatečné prostorové hustotě, interpolace hodnot resp. zjišťování neznámých 

hodnot na základě zjištěných hodnot, pouţitím interpolačních technik (např. IDW, 

kriging, spline), míra shlazení, počet tříd legendy, volba měřítka a barevné škály.  

6.1 Způsoby vizualizace 

Pro vizualizace zmiňovaných meteorologických jevů se pouţívá 

izopletová mapa (čáry na mapě spojující stejné hodnoty úhrnů sráţek - izohyety, 

nebo se stejnou teplotou - izotermy). Izopletové (někdy téţ izoliniové) mapy se 

konstruují na základě bodového pole, kde je kaţdému bodu přiřazena naměřená 

hodnota. Těchto bodů musí být dostatečné mnoţství. Slouţí totiţ k odvození 

dalších bodů, z nichţ vznikne konstruovaná izolinie. Pouţívá se, buďto lineárních 

interpolací (předpokládá se rovnoměrný růst nebo pokles hodnot jevu), nebo 

nelineárních interpolací (vzestup, nebo poklesu jevu a změny neprobíhají lineárně). 

Rozeznáváme izolinie pravé – plynulý přechod hodnot bez náhlých skoků a izolinie 

nepravé – nespojité jevy. Izolinie se nesmí navzájem protínat. [KAŇOK 1999] 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 3 Izopletová mapa- leden Zdroj: 

[Friedmannová] 
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Vyjadřovacím prvkem je stejně jako u kartogramů barva s pouţitím 

topografického podkladu. Říční síť – tvoří kostru reliéfu, statní hranice – vymezují 

antropogení jednotky, významná sídla – zpřesňují orientaci. 

Nad vrstvou topografického podkladu je přidána izopletová mapa 

s příslušnými izoliniemi. Pro barevnou interpretaci se pouţívá vhodně zvolené 

barevné škály. Nevhodně zvolená barevná škála, značně stěţuje čitelnost pro 

čtenáře. Problém nastává tehdy, pokud chceme pouţít početnější skupinu intervalů 

ve stupnici. Potom uţ není vhodné pouţít dvoutónové škály, ale spektrální škály. 
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7. TEORIE BAREV 
Barva (resp. kombinace barev) je velice mocný prostředek pro vyjádření 

sledovaných jevů na mapě. Prostřednictvím barvy můţeme mapu udělat pro čtenáře 

vizuálně zajímavou nebo naopak čtenáře odradit. Díky pokroku ve výpočetní 

technice, počítačové grafice a dostupnému softwaru pro tvorbu map, se uţivatelé 

(kartografové, grafici) dopouštějí jak úmyslných (marketing), tak neúmyslných 

chyb (neznalost). Jak uţ bylo řečeno v úvodu, nejsou doposud vytvořeny pevné 

standardy, ale jen jakési doporučení a záleţí na individuálním posouzení 

zhotovitele či čtenáře. V následujícím textu, bych chtěl shrnout dostupné informace 

týkající se problematiky pouţití barev v mapových dílech a teoretické základy 

barev (barevné modely, vnímání barev, tvorba barevných stupnic). 

„Lidé, kteří nejsou seznámeni se správným pouţitím barev v kartografii, 

jsou snadněji ovlivnitelní a jsou ochotni přijmout za uţitečnou dokonce špatnou 

mapu, která pouze hezky vypadá“ [MONMONIER 2000] 

Pro pouţívání barev je třeba znát některé základní poznatky. Barva vzniká 

rozkladem bílého světla, to je v oblasti viditelné světelné zářivé energie (380 - 780 

nm). Podstatou světla se zabývá především optika a teoretická fyzika. Lidské oko je 

schopno rozlišit asi 180 barevných odstínů (150 spektrálních barev červené, 

oranţové, ţluté, modré a fialové a 30 nespektrálních purpurových barev). K 

rozlišení barevných odstínů v červené části spektra, postačuje změna vlnové délky 

jen 7 nm, zatímco v ostatních 

částech spektra aţ 48 nm. 

Celkově má lidské oko 

schopnost rozeznat aţ 17 000 

odstínů chromatických barev a 

asi 300 odstínů šedi aţ po barvu 

černou. Je však nutno upozornit, 

ţe zrak u člověka je velmi 

individuální. [KAŇOK 1999]  

 

Obrázek 4 Viditelná část spektra Zdroj:[NĚMEC] 
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Obecně barvy rozdělujeme na achromatické (stupnice od bílé po černou) a 

chromatické neboli pestré (spektrální barvy). Pojmem monochromatická barva 

označujeme barvu s výrazně převládající jednou sloţkou viditelného spektra. Kaţdá 

barva je charakterizovaná několika základními parametry: 

 Barevný tón (angl. hue) - závisí na převládající vlnové délce světla (sloţce 

spektra) - jde o umístění barvy ve spektrální řadě. Lidský zrak dokáţe 

nejvíce barevných tónů rozlišit v oblasti azurové a ţlutooranţové, nejméně 

pak v okolí červené a modré barvy. Podle barevného tónu většinou barvu 

nazýváme. 

 Jas (angl. value, brightness) - příměs (intenzita) bílé barvy (bílého světla). 

Někdy se také v souvislosti s jasem hovoří o relativní čistotě barvy. V 

závislosti na jasu rozlišujeme barvy světlé a tmavé. 

 Sytost (čistota barvy, saturace; angl. saturation) - příměs jiných sloţek 

barevného spektra (šířka barevného spektra zastoupeného ve výsledné 

barvě). Někdy se také v souvislosti se sytostí pouţívají pojmy intenzita 

barvy nebo zářivost. Podle sytosti rozlišujeme barvy syté a bledé. 

 Světlost (angl. lightness) - velikost achromatické sloţky ve světle (světlost 

se velice podobá jasu). Při tisku vznikají světlé barvy pouţitím rastrů (sítí). 

[ČERBA 2006] 

7.1 Barevné modely 

Rozlišujeme dva základní způsoby míchání barev: 

 

 Subtraktivní (odečítací, pigmentové) míchání - přidáním barevného 

odstínu vznikne tmavší barva, tento způsob pouţívají například tiskárny. 

 Aditivní (sčítací) míchání - je podobné skládání barevného světla, 

přidáním nového odstínu se výsledná barva zesvětlí, tento způsob 

kombinování barev pouţívají například monitory, displeje nebo 

projektory. 
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Obrázek 5 Aditivní a subtraktivní skládání barev Zdroj:[ČERBA] 

 

 

7.1.1 RGB, RBGA 

Model RGB vychází z faktu, ţe lidské oko obsahuje tři základní druhy 

buněk citlivých na barvu. Tyto buňky jsou citlivé na vlnové délky, které zhruba 

odpovídají červené (vlnová délka 630 nm), zelené (530 nm) a modré (450 nm) 

barvě. Kombinací těchto barev lze získat téměř všechny barvy barevného spektra. 

RGB model je součtový a lze jej vyjádřit pomocí jednotkové krychle, kdy 

v počátku (0,0,0) leţí černá barva a v protilehlém vrcholu (1,1,1) barva bílá - 

obecně lze říci, ţe v protilehlých vrcholech krychle leţí vzájemně komplementární 

barvy, jejichţ součtem získáme bílou barvu. Barevné odstíny vznikají skládáním 

základním barev, jejichţ intenzita se 

udává v intervalu <0,1>. V počítačové 

grafice se pouţívá dělení intervalu 

intenzity základní barvy na 256 dílů (0-

255) - libovolnou barvu pak můţeme 

udávat 24 (3x8) bity - barvy udávané 

pomocí 24 bitů označujeme jako true 

colors. V rámci true colors můţeme 

zobrazit 2563, tzn. 16 777 216 barev. K 

vyjádření jednotlivých barevných 

Obrázek 6 RGB model Zdroj:[ČERBA] 
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sloţek se často pouţívá hexadecimální číselná soustava, konkrétně hodnoty 0-ff. 

Barevnou reprezentaci RGB modelu (ale i jiných barevných modelů) na 15 a 16 

bitech nazýváme high color. 

Variantou modelu RGB je model označovaný jako RGBA. Jde o klasický 

model RGB, kdy barva navíc nese informaci o průhlednosti (alfa kanál). Tato 

hodnota, která se ukládá do jednoho bytu, určuje poměr smíšení barvy s barvou 

pozadí. Zcela neprůhledná má hodnotu A rovnou jedné, naopak průhledná 

(transparentní) barva má hodnotu alfa kanálu rovnou 0. Barevný prostor RGBA 

pouţívá například rastrový grafický formát PNG. 

 

7.1.2 CMY, CMYK 

Barevný model CMY lépe odpovídá lidské zkušenosti s mícháním barev. 

Tento postup je typický pro míchání malířských nebo tiskařských barev - proto je 

tento model pouţíván především v tiskařské technice. Podíl jednotlivé barevné 

sloţky je opět definován v rozmezí 0 aţ 255 nebo v procentech. 

Problémem je nedokonalé krytí jednotlivých barevných sloţek. Proto 

smíšením tří základních barev nevznikne ve skutečnosti dokonale černá barva, ale 

jakási směs hnědé a černé. Z tohoto důvodu se v praxi tiskne černá samostatně a 

pouţívá se také ke ztmavení jiných barevných odstínů. Tak vzniká barevný model 

často pouţívaný v polygrafii - CMYK . 

Díky podobnosti modelů RGB a 

CMY můţeme velice snadno převádět 

barvy mezi oběma barevnými modely. 

Barvu vyjádřenou v modelu CMY 

získáme odečtením stejné barvy 

vyjádřené v RGB od jednotkové matice. 

Bohuţel barevné trojúhelníky (gamuty) 

obou barevných modelů nejsou shodné - Obrázek 7 CMY model Zdroj:[ČERBA] 
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proto nelze všechny barvy vyjádřitelné v RGB zobrazit v CMY a naopak. Další 

nevýhodou obou doplňkových barevných  modelů je obtíţná změna barevného tónu 

při zachování jasu. 

 

7.1.3 HSV, HSB 

Zatímco předchozí dva modely vycházely z technické praxe, model 

nazývaný HSV lépe odpovídá popisu barev, na který je člověk zvyklý (intuitivnímu 

popisu barev). Model HSV má tři základní parametry: barevný tón (Hue), sytost 

(Saturation) a jas (Value). Jinými slovy barevný 

tón určuje převládající spektrální barvu, sytost, 

příměsí jiných spektrálních barev a jas příměs 

bílé barvy (bílého světla). V některých případech 

se model HSV označuje jako HSB. 

Pro zobrazení barev v modelu HSV se 

pouţívá šestiboký jehlan umístěný do 

souřadnicového systému tak, ţe vrchol jehlanu se 

nachází v počátku a osa jehlanu je shodná se 

svislou osou, která zároveň znázorňuje změny 

úrovně jasu. Jas i sytost, která je umístěná na 

vodorovné ose, se mění v intervalu <0,1> - na obvodu podstavy se nachází čisté 

barvy. Barevný tón je definován jako velikost úhlu, který se měří od osy S proti 

směru hodinových ručiček -   barevný tón můţe nabývat hodnot 0-360°. 

Model HSV má dva základní nedostatky: přechod mezi černou a bílou 

barvou není plynulý a pohyb barevného tónu se neodehrává po kruţnici, ale po 

šestiúhelníku (změna barevného tónu také není plynulá). 

 

 

Obrázek 8 HSV model 

Zdroj:[ČERBA] 
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7.1.4 HLS 

Nedostatky barevného modelu HSV odstraňuje barevný model zavedený 

firmou Tektronix - HLS. Model je velice 

podobný modelu HSV - sytost leţí na 

vodorovné ose, světlost na svislé ose a 

barevný tón představuje úhlová hodnota. 

Tvar modelu odpovídá skutečnosti - 

schopnost rozlišování barevných odstínů 

skutečně klesá se ztmavovánín a 

zesvětlováním základní čisté barvy. 

Zvyšování a sniţování světlosti barvy 

skutečně spočívá v přidávání světlého nebo 

tmavého pigmentu - modely HSV a HLS bývají někdy nazývány modely 

psychologickými a psychofyzikálními. Model HLS i HSV, na rozdíl od RGB a 

CMY, umoţňují měnit jeden parametr barvy, zatímco ostatní dva zůstanou 

zachovány - tato moţnost je důleţitá pro počítačové grafiky, tiskaře i kartografy. 

[ČERBA 2006] 

Ostatní barevné modely 

Nejrozšířenější model barev označovaný CIE. Je zaloţen na fyzikálním 

měření spektrální odrazivosti. K dalším modelům patří model přirozených barev 

NCS (model je zaloţen na teorii „opačných barev") a Munsellův systém (je zaloţen 

více na subjektivním pozorování neţ na měření fyzikálních hodnot). [KAŇOK 

1999]  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9 HLS model Zdroj:[ČERBA] 
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7.2 Vnímání barev 

 

Na určité barvy uţivatel reaguje velmi emotivně např. na modrou a 

červenou. Upřednostňování určitých barev se liší v závislosti na kulturním 

prostředí, období ţivota, a dalších demografických podmínkách. Většina barev je 

praktický vázána s určitým vnímáním, ať uţ příznivým nebo nepříznivým. 

[MONMONIER 2000] 

U barev je zajímavé jejich psychického působení, které lze v kartografii 

vyuţít. 

 teplé barvy – červená, oranţová, ţlutá, navozují subjektivní pocit tepla 

(barva ohně, Slunce) 

 studené barvy – zelená a modrá vjem chladu 

 barvy s kratší vlnovou délkou (např. modrá) se zdají být v mapě hlouběji, 

neţ barvy s delší vlnovou délkou (červená) [VEVERKA et al. 2008] 

 vjem hloubky – vlastnost barevného vjemu, který má tón barvy, lidské oko 

vnímá kaţdý barevný tón s jinou intenzitou (zelená nebo modrá barva se 

lépe čte z kratší vzdálenosti) 

Obrázek 10 Diagram CIE Zdroj:[ČERBA] 
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 optická váha barev – není u všech barev stejná, závisí na tónu barvy i na 

jejím jasu a sytosti (výraznější jsou barvy tmavé a syté), nejniţší váhu má 

bílá a ţlutá 

 vzrušivost – rozlišují se barvy klidné a vzrušivé (zelená – nejklidnější, 

červená – má vzrušivý účinek, vzrušivostí barev se vyuţívá ke znázornění 

dominant nebo negativních jevů [ VOŢENÍLEK 2001] 

 

7.3 Barevné stupnice v kartografii 

Barvy na mapách pouţíváme analogicky (ortofotomapy, topografické 

mapy) nebo konvenčně (tématické mapy). Příkladem konvenčního pouţití barev je 

také hypsometrická škála. 

Pro znázornění různých typů jevů, se v kartografii pouţívají různé typy 

barevných škál (stupnic). Rozeznáváme dva základní druhy vizualizovaných jevů – 

kvalitativní a kvantitativní. Jestliţe zobrazujeme kvantitu určitého jevu, můţeme 

hovořit o typu sekvenčním a divergentním. V obou případech, kvantitativním i 

kvalitativním, existuje zvláštní varianta, kdy posuzujeme pouze dvě hodnoty (resp. 

dvě skupiny hodnot) – jev binární. 

Při zobrazování kvantitativní stránky jevů musíme rozlišovat, zda jde o 

jevy sekvenční (konvergentní), kdy se hodnoty pohybují od počátečního (nulového) 

bodu pouze jedním směrem (např. průměrný úhrn sráţek), nebo jevy divergentní, 

kdy hodnoty 

rostou na obě 

strany (např. 

vizualizace 

průměrných 

měsíčních 

minim teplot).  

 

 

Obrázek 11 Průměrný úhrn srážek, ukázka sekvenčí stupnice Zdroj:[Atlas podnebí 

Česka] 
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Sekvenční jevy zobrazujeme různými odstíny jedné barvy (jednoho 

barevného tónu). Důvod je ten, ţe barevné tóny nejsou v mozku člověka logicky 

sekvenčně uspořádány, proto při pouţívání barevných tónů k vyjadřování 

sekvenčních, ale i divergentních jevů dochází k matení uţivatele. Čím je hodnota 

vyšší, tím je barva sytější a naopak – pořadí světlosti musí odpovídat posloupnosti 

dat. Změna sytosti musí být výrazná. Výběr barvy se řídí vkusem autora nebo 

pouţívanými barevnými stupnicemi. V případě, ţe data mají větší rozpětí, můţeme 

zvolit stupnici zakreslenou pomocí přechodů dvou či více barev. Pouţijeme-li více 

barevnou stupnici pro vyjádření kvantity, vybíráme škálu od světlého tónu k 

tmavému, přičemţ přidáváme sytost a jas. 

Divergentní jevy bývají zobrazovány většinou pomocí dvou stupnic, které 

jsou vytvořeny dvěma barvami (velice častá je kombinace červená-modrá, kdy 

červená barva symbolizuje přírůstky, zisky, teplo… a modrá barva naopak ztráty, 

úbytky, poklesy, chlad…) s různými sytostmi (postupně tlumenými barvami), 

přičemţ sytost roste na obě strany od nulového bodu. Okolí počátečního bodu bývá 

zobrazeno bílou barvou. Tato barva není úplně nejvhodnější, protoţe často 

reprezentuje nezjištěná data (v některých případech se pouţívá barva černá nebo 

barva pozadí). Proto je pro okolí počátečního bodu vhodné pouţít jinou méně 

Obrázek 12 Průměrná měsíční minima teplot vzduchu, ukázka 

divergentní stupnice Zdroj:[Atlas podnebí Česka] 
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výraznou barvou, například světle ţlutou, která se pouţívá u stupnic s pokrytím 

celého barevného spektra, nebo šedou. Pro divergentní stupnice se většinou 

pouţívají kombinace teplé a studené barvy, kromě stupnice modrá-červená, se 

můţeme setkat se stupnicemi zelená-ţlutá (oranţová)-červená (viz enviromentální 

mapy). Existují symetrické i asymetrické divergentní stupnice (podle způsobu 

rozšiřování od nulového bodu). [ČERBA 2006] 
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8. OBECNÉ KARTOGRAFICKÉ ZÁSADY PRO 
ZNÁZORNĚNÍ KVANTITATIVNÍCH ÚDAJŮ 

Zabýváme li se kvantitativními údaji, znázorňujeme je pomocí sytosti a 

jasu. Většina autorů kartografických textů se shoduje s pouţitím zásady: čím vyšší 

intenzita jevu, tím vyšší intenzita barvy, tzn. „pouţít takové sady barevných 

odstínů, ve které se rozpětí intenzit jednotlivých barev pohybuje v dostatečně 

širokém intervalu. Výsledkem je pak moţnost vyjádřit odlišné areály s různou 

intenzitou jevu.“ [VOŢENÍLEK 2001]    

Volba barev pro kvantitativní jevy souvisí se správně sestavenou stupnici. 

Pokud se vytvoří neexaktní stupnice, pouţité barvy celkový výsledek nezachrání. 

[KAŇOK 1999] 

 Pouţívají se standardizované barevné stupnice (např. klimatické mapy – 

mnohdy nedbají kartografických zásad) 

 Sestavení vlastní barevné stupnice – odstíny znázorňovaných jevů 

odpovídají přírodním barvám 

Na klimatických mapách se pro vyjadřování záporných teplot pouţívají 

modré odstíny, resp. zelené. Pro vyjadřování kladných teplot se pouţívají červené 

odstíny. Suché oblasti se znázorňují ţlutými odstíny, pro vlhké oblasti modré 

odstíny. [VOŢENÍLEK 2001] 

Obecné zásady pro pouţití barev ke znázornění kvantity 

 Nejjednodušším řešením je pouţití odstínů jedné barvy. Nejtmavší odstín 

reprezentuje největší intenzitu jevu, naopak nejsvětlejší odstín reprezentuje 

nejmenší intenzitu jevu. 

 Pokud musíme uţít odstíny dvou barev, pak můţeme vyuţít studené barvy 

pro nízké (záporné) hodnoty, teplé barvy pro vysoké (kladné) hodnoty. 

 Je-li nezbytné pouţít více barevných tónů, dává se přednost barvám ve 

stejné části barevného spektra. Je nutno respektovat přirozený sklon 

barevné změny. Např. ţlutá v přirozeném barevném spektru tmavne 

směrem k červené oblasti. Červená postupně přechází v oranţovou, která 
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se dále mění ve ţlutou. Spektrum dále pokračuje přes zelenou k modré. 

Máme-li tedy rozloţit stupnici ţluté barvy podle intenzity, začneme u 

fíalovočervené, pokračujeme oranţovohnědou, hnědou, oranţovoţlutou a 

tmavě ţlutou k neutrální ţluté, aţ k citrónové ţluté. Moţnost rozloţení 

stupnice červené barvy podle intenzity: fialovosvětlá, karmínově červená, 

oranţovočervená, oranţovoţlutá, růţová se ţlutým podtextem.  

 Pokud se vyuţívá více barev v jedné stupnici, můţe se vyvolat u čtenáře 

pocit, kdy čtenář přiřazuje barvám jiný (kvalitativní) význam, proto 

nevhodná stupnice pro vyjádření kvantity je např.: černá - ţlutá - modrá - 

červená – zelená nebo červená – zelená – modrá - černá 

 Na barevných stupnicích intenzity se doporučuje černou a bílou barvu 

(pokud je to moţné) nepouţívat. Naopak v černobílé stupnici intenzity 

(stupně šedi) se pouţívají tyto barvy na začátek a konec stupnice častěji. 

 Také jas a optická váha hrají svoji roli. Nemůţe se pouţít např. stupnice: 

světle modrá - zelená - ţlutá - oranţová - černá. Čtenář vnímá podvědomě 

největší intenzitu v barvě ţluté a oranţové, přitom ve stupnici jsou tyto 

barvy uvedeny ve střední části stupnice- intenzita ţluté barvy má být podle 

definované stupnice průměrná. [KAŇOK 1999] 

 

8.1 Tvorba stupnic 

    Pro tvorbu kartogramů v našem případě izopletových map, je třeba 

kvantitativní data rozdělit do jednotlivých intervalů. Pomocí tohoto zařazení nám 

vzniká stupnice, které nám pomůţe „odhalit“ a znázornit společné jevy v daném 

území v zjednodušené a zobecněné formě. Usnadní se tak i interpretace 

sledovaných jevů. Je třeba si dát pozor na volbu hranic mezi intervaly, protoţe 

mohou nabídnout rozdílný pohled na stejná data.  Od samotné stupnice se odvíjí 

úspěšný výsledek vizualizace. Pokud je stupnice špatná, barvy to nespraví a pro 

čtenáře se mapa stává nečitelnou. 

Pro stanovení počtu tříd nemáme k dispozici jednotné pravidlo, ale 

snaţíme se volbu tříd stanovit tak, abychom dosáhli správného významu 

kartografické informace. Malý počet tříd, způsobí ztrátu informací, naopak velký 
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počet tříd, sniţuje přehlednost třídění a mapa se stává nepřehlednou (více odstínů = 

větší problém pro čtenáře rozpoznat rozdíly). Snaţíme se proto zvolit třídy tak, aby 

v mapě byly dobře rozpoznatelné. 

Jak uţ bylo zmíněno, neexistuje jednotné pravidlo určení velikosti tříd. 

Proto na základě empirie, můţeme zvolit např. 5 aţ 20 tříd nebo velikost tříd 

vypočteme pomocí vzorců.  

Základní pravidlo pro počet intervalů je, ţe počet intervalů musí být menší 

neţ počet statistických jednotek.  

Tvorba intervalových stupnic: 

1) orientační zjištění četností výskytu jevu v pravidelných intervalech 

2) určení typu rozdělení četností, případně jeho testování a výpočet jeho 

charakteristik (střední hodnoty, odchylky, parametry šikmosti apod.) 

3) vymezení intervalů stupnice podle typu rozdělení četností 

4) vytvoření kvantitativního rastru 

5) konstrukce výsledného kartogramu – izopletové mapy 

Pro přehled zde uvedu rozdělení stupnic pro tématickou a počítačovou 

kartografii. [KAŇOK 1999] 

 Ve své práci se 

budu především zabývat 

stupnicemi intervalovými, 

plynule navazujícími – 

intervaly na sebe plynule 

navazují a pokrývají celé 

rozpětí souboru. 

 

 

 Obrázek 13 Rozdělení stupnic 
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9. VIZUALIZACE VYBRANÝCH 
METEOROLOGICKÝCH ÚDAJŮ V PRAXI 

 

9.1 Vizualizace radarových odrazů 

 

Jeden ze zdrojů meteorologických dat pro předpověď počasí je 

meteorologický radar – radiolokátor. Jedná se o jeden z distančních způsobů 

pozorování meteorologických jevů a to ke zjišťování rozloţení okamţitých intenzit 

atmosférických sráţek. Díky tomuto zařízení, které disponuje směrovou anténou, 

která vyzařuje elektromagnetickou energii v krátkých časových pulsech (řádově za 

1 sekundu stovky pulsů o délce řádu mikrosekund) do určité oblasti. Objekty, 

přesněji sráţkové částice v atmosféře (kapičky vody, sněhové vločky apod.), které 

jsou v dráze radarového paprsku ve snímané oblasti, určitou část energie odrazí 

zpět. Ze zpoţdění přijatého signálu oproti vyslanému a z mnoţství přijaté energie 

lze získat informaci o poloze a vlastnostech objektu, případně o jeho pohybu.  

I kdyţ lze z radiolokátoru získat trojrozměrný obraz, zobrazují se data 

nejčastěji ve formě plošné mapy. Do ní jsou promítnuty nejvyšší hodnoty 

odrazivosti od země do výšek kolem 14 km. 

V následujících podkapitolách se budeme zabývat jednotlivými 

vizualizacemi radarových dat, ve vybraných zemích v Evropě (Česká republika, 

Slovenská republika, Polsko, Německo, Velká Británie, Nizozemsko).  
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9.1.1 Česká republika 

V ČR jsou v současnosti dva meteorologické radary. Brdy -vrchol Praha, a 

Drahanská vrchovina – vrchol Skalky u Protivanova.  

Tabulka 2 Radar Praha – Brdy Zdroj:[UNUCKA] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 3 Radar Skalky u Protivanova Zdroj:[UNUCKA] 

  

 

 

 

 

 

 

Na obrázku je zobrazen aktuální stav sráţek na území ČR k danému datu. 

Pomocí číselné spektrální stupnice, jsme schopni alespoň přibliţně určit intenzitu 

sráţek (stupnice slouţí pro zdůraznění exponenciální závislosti intenzity sráţek na 

hodnotách radarové odrazivosti [dBZ]).  

 

  

 

Stanoviště Brdy – Praha – 

Střední Čechy 

Zeměpisná šířka 49,658 N 

Zeměpisná délka 13,818 E 

Nadmořská výška 880 m 

Výška antény 916 m 

V provozu od Rok 2000 

Typ radaru EEC DWSR-2501C 

Stanoviště Skalky u 

Protivanova, Střední 

Morava 

Zeměpisná šířka 49,501 N 

Zeměpisná délka 16,790 E 

Nadmořská výška 730 m 

Výška antény 767 m 

V provozu od Rok 1995 

Typ radaru Gematronik 

METEOR 36DAC 

Obrázek 14 Radar Praha – 

Brdy Zdroj:[UNUCKA] 

Obrázek 15 Radar Skalky u 

Protivanova 

Zdroj:[UNUCKA] 
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Modrá barva na snímku ukazuje na místa slabých sráţek, zelená aţ 

oranţová poukazuje na vydatnější sráţky, barva červená aţ hnědá to jsou místa 

s velkou intenzitou sráţek. Jedná se o kvantitativní data, a proto je vhodné zde 

vyuţít monochromatické stupnice (modrá barva nejlépe) s vhodně se stupňujícím 

jasem a sytostí. Pouţití spektrální stupnice v tomto případě je v rozporu 

s kartografickými technikami.  Také by bylo třeba „zmenšit„ stupnici protoţe 

netrénovaný čtenář není schopen v obrazu s monochromatickou stupnicí rozlišit 

více neţ 8 stupňů. [ VOŢENÍLEK 2001] 

 Avšak nutno podotknout, ţe monochromatická stupnice by byla vhodná 

pro netrénovaného uţivatele – laika, pouze pro rychlé informativní zjištění. 

Meteorolog ve sluţbě vyuţívá spektrální stupnice pro zjištění charakteru sráţek 

pomocí bočních průmětů maximálních odrazivostí, jeţ ve vertikálních řezech v 

severojiţním a západovýchodním směru ukazují nejvyšší mnoţství 

sráţek. Meteorologické cíle konvektivního charakteru, tedy přeháňky a bouřky, 

mají výrazná jádra s vyšší odrazivostí (často odpovídají intervalu od zelené po 

oranţovou) často mají buněčnou strukturu a jsou časově velmi proměnlivé. Naproti 

tomu cíle vrstevnatého charakteru, kam patří například trvalý déšť, mají 

jednotvárnější plošný vzhled s malou horizontální změnou hodnot odrazivosti a 

časově jsou téţ málo proměnlivé. Stručně řečeno, meteorolog si nepotřebuje 

pohrávat s barevnou stupnicí, ale musí rychle vyhodnotit meteorologickou situaci. 

Obrázek 16 Radarový snímek ČHMU Zdroj:[ČHMU] 
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Obrázek 17 Radar - konvektivní srážky Zdroj:[UNUCKA] 

9.1.2 Slovenská republika 

Na Slovensku jsou v aktivním stavu 2 radary (Malý Javorník, Kojšovská 

hoľa). Minimální počet měření 25v(měření co hodinu) maximální počet měření 96 

(kaţdých 15 minut). Radar na Malém Javorníku sleduje pohyb a vývoj bouřkových 

oblaků, extrapolace polohy s předstihem 30 minut, úhrny sráţek za časové intervaly 

1, 3, 6, 18, 24 hodin. Dualpolarizační radar na Kolšovské holi, patří mezi 

nejmodernější radary. Umoţňuje  celoprostorové  vyhodnocování a další doplňující 

funkce. Údaje obou radarů se pouţívají buď samostatně, nebo ve formě sloučených 

radiolokačních produktů.  Mapa intenzit sráţek, je dále součástí středoevropské 

sloučené radiolokační mapy CERAD. Prostorové rozlišení produktů jednotlivých 

radiolokátorů je 1 km, rozlišení sloučené radiolokační mapy je 1 km, časové 

rozlišení závisí od frekvence měření. Radiolokátor DWSR92C měří kaţdých 15 

minut, radiolokátor RDR250-GC kaţdých 7,5 minuty. 
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Obrázek 18 Radarový snímek SHMU Zdroj[SHMU] 

 

 

Hodnoty radarové odrazivosti jsou zde zobrazeny, podobně jak je tomu u 

stupnice na radarovém snímku ČHMU. Začíná od světlé modré (nejslabší sráţky) 

aţ po fialovou (velmi intenzivní sráţky, maximum 400 mm/h, u stupnice ČHMU) 

na vystínovaném reliéfu. Střední hodnoty sráţek jsou na stupnici znázorněny od 

zelené, ţluté po oranţovou, a jak bylo řečeno výše, těmto barvám resp. ţluté a 

oranţové čtenář podvědomě připisuje největší intenzitu. Aktualizace snímků co 10 

minut a je moţné si přehrát animaci.  
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9.1.3 Polsko 

Radarové mapy jsou generovány kaţdou hodinu, jsou prezentovány s-tři 

hodinovým zpoţděním. Radarové snímky jsou aktualizovány kaţdých 10 minut a 

poté zveřejněny na internetových stránkách průběţně. 

Pro barevné 

zobrazení je pouţita 

barevná škála, jako u 

ostatních radarů, které 

jsme si doposud uvedly. 

Dá se říci, ţe jsou zde 

pouţity dvě spektrální 

škály spojené do jedné. 

Je vyuţito nevhodné 

gradace odstínů, a to tak, 

ţe velmi slabé sráţky 

jsou zobrazeny tmavě 

modrou (správně by 

tmavější odstín měl 

zobrazovat větší 

intenzitu). Střed stupnice 

odpovídá plné bílé barvě. Nutno dodat, ţe v rastrech je bílá barva vyhrazena pro 

kategorie“ jev se nevyskytuje“ nebo data“data nejsou k dispozici“. [VOŢENÍLEK 

2002] Silný déšť a liják, jsou zobrazeny s vhodnou gradací od světle ţluté po 

hnědou. Je zde uveden číselný popis, takţe můţeme odečítat hodnoty ze stupnice.  

Největší intenzita odpovídá hodnotě 30 mm/h resp. 55 [dBZ]. 

 

9.1.4  Německo 

Radarová síť nyní tvoří 16 operačních radarových systémů a 

vyhodnocování radarových dat probíhá v meteorologické observatoři 

Obrázek 19 Radarový snímek IMGV Polsko Zdroj:[IMGW] 
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Hohenpeissenberg (MOHp). Pokrývají atmosféru z výšky 12 km s 18 - ti  

vrcholových úhlů 37,0 ° aţ 0,5 °.  

Intenzity sráţek jsou popsány pouze slovně, nemůţeme tedy odečíst 

střední hodnotu sráţek. Barevná škála je rozdělená do šesti tříd (od světlé ţluté po 

červenou). Data se 

zobrazují na 

topografickém 

podkladě laděném 

do modrých barev. 

Zobrazované 

hodnoty odrazivosti 

nejsou na tomto 

podkladě příliš dobře 

viditelné. Je moţné 

nechat si zobrazit 

animaci s půl 

hodinovým 

intervalem za 

poslední 4 hodiny. 

 

9.1.5 Velká Británie 

Snímky z radaru se zobrazují po půl hodinových intervalech. Stupnice 

obsahuje spektrální barvy (stejně jako u snímků ČHMU). Intenzitě jevu odpovídá 

slovní popis (světle modrá-velmi mírné sráţky, tmavě modrá- mírné, zelená- 

průměrné , ţlutá – průměrné, růţová- prudký, červená velmi prudký, bílá – liják). 

V současné době působí ve Velké Británii a Irsku 19 radarů, kaţdý radar má dosah 

255 km. Radarová data jsou odeslána do Met Office kaţdých 15 minut. Je moţná 

volba topografického podkladu – silniční síť, přiblíţení si námi sledované oblasti 

Obrázek 20 Radarový snímek DWD Německo Zdroj:[DWD] 
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nebo bodová vrstva se jmény měst.

 

Obrázek 21 Radarová animace Met Office Velká Británie Zdroj:[Met office] 
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9.1.6 Nizozemsko 

Intenzita sráţek je zobrazena ve spektrální škále (celkem 6 hodnot). Začíná 

bílou, která představuje nejslabší deště, šedá, červená a černá - nejsilnější deště). Za 

povšimnutí stojí fakt, ţe bílá barva, která u stupnice ČHMU znázorňuje největší 

intenzitu sráţek, tak u stupnice Nizozemského královského meteorologického 

institutu odpovídá intenzitě opačné. Srovnáme li škálu se škálou ČHMÚ, je např. 

bílá barva pouţita pro zcela opačnou intenzitu. Vše je promítnuto na topografickém 

podkladu v 5 - ti minutovém intervalu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 22 Radarová animace KNMI Nizozemsko Zdroj:[KNMI] 
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9.2 Vizualizace průměrných srážek 

 

9.2.1 Česká republika 

Na mapě ročních úhrnů sráţek, která je volně dostupná na internetových 

stránkách Českého hydrometeorologického ústavu – ČHMU /úsek meteorologie a 

klimatologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V mapě je pouţito vhodné monochromatické stupnice charakterizující 

sledovaný jev – odstíny modré. Největší intenzita jevu odpovídá největší intenzitě 

barvy. Dále by pak mapa měla splňovat základní kompoziční prvky (název, 

legendu, měřítko, tiráţ a mapové pole). U této konkrétní mapy, by mohl být nadpis 

nadepsán velkými písmeny pro lepší čitelnost. Legenda není úplná, hranice ČR a 

říční síť je znázorněna na mapě, ale není v legendě. Chybí měřítko, vhodné by bylo 

pouţití grafického měřítka a tiráţ by mohla včetně uvedené metody interpolace a 

jmen autorů, by měl být uveden rok vytvoření mapy. 

 

9.2.2 Slovenská republika 

Slovenský hydrometeorologický ústav – SHMU, poskytuje na svých 

internetových stránkách informace o úhrnu sráţek ve formě mapových výstupů a to 

Obrázek 23 Mapa normál ročních srážkových úhrnů – ČHMU 

Zdroj:[ČHMU] 
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v denních a měsíčních intervalech – mapové výstupy je moţné si nechat zobrazit od 

roku 2007 a vybrat si typ mapy (měsíční úhrn atmosférických sráţek, měsíční úhrn 

sráţek v % normálu 1961 - 1990). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na mapovém výstupu, zobrazující vydatný měsíční úhrn sráţek měsíce 

Srpen za rok 2009, je stupnice tvořena barevnou stupnicí od velmi světlé modré 

s vhodnou gradací odstínů. Ve středu stupnice se modrá barva přelívá do tmavě 

fialové, která ztrácí svůj kontrast směrem k nejvyšším hodnotám sráţek coţ je opět 

proti obecným zásadám pro znázornění kvantitativních údajů na mapě. Není zde 

pouţit ţádný topografický podklad, pro snadnější orientaci na mapě by to bylo 

určitě vhodné. Navíc název severky není konzistentí s jazykem mapy. 

 

 

 

 

 

Obrázek 24 Mapa měsíčního úhrnu srážek – SHMU Zdroj:[SHMU] 
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9.2.3 Polsko 

Institute of Water Management (Institut meteorologie a hydrologie) - 

IMGW v Polsku na svých 

stránkách nenabízí 

k nahlédnutí mapové 

výstupy měsíčních úhrnů 

sráţek, ale jen denní 

sráţky k aktuálnímu dni. 

 Úhrn sráţek za 

konkrétní časový úsek, je 

zobrazen 

monochromatickou 

stupnicí v odstínech jedné 

barvy, rozdělených do 6 - 

ti tříd. Je pouţit 

topografický podklad, a 

to řeky a jezera. 

9.2.4 Německo 

Deutscher Wetterdienst – 

DWD- Německá meteorologická 

sluţba na webovém portálu 

poskytuje „archivní“ informace o 

měsíčních, ročních období a ročních 

úhrnech atmosférických sráţek od 

roku 2004 po současnost. 

Vybral jsem si pro mapu 

s měsíčními průměry za období 

Červenec 2009 (období bohaté na 

Obrázek 25 Denní úhrn srážek IMGW – Polsko Zdroj:[IMGW] 

Obrázek 26 Měsíční úhrn srážek - IDW Německo 

Zdroj:[DWD] 
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sráţky).  

V prvé řadě, je pouţito velmi malé grafické rozlišení a není k dispozici 

ţádný zoomovací nástroj. Pokud čtenář chce, můţe si stránku zvětšit, ale hodnoty 

na stupnici jsou téměř nečitelné. Na tomto konkrétním snímku (ve zbylých 

snímcích se počet tříd a barvy stupnic odlišují) se jedná se o multispektrální 

spektrální škálu, kde nejsou zvoleny barvy pro standardizovaný jev. Pro minimální 

sráţky je pouţita ţlutá barva, dále pak tmavě zelená, světle modrá odstínovaná po 

tmavě modrou a pro intenzivní sráţky je pouţito tmavě fialové po světle fialovou. 

Je zde pouţito celkem 12 tříd a navíc s nevhodně pouţitými odstíny pro sledovaný 

klimatický jev. V legendě chybí, stejně jako v legendě ČHMU hranice Německé 

republiky, říční síť a měřítko. 

 

9.2.5 Velká Británie 

Na stránkách MetOffice ve Velké Británii, máme moţnost přehledně 

sledovat mimořádné úhrny sráţek za období 1961 – 1990 a 1971 – 2000, nebo 

„aktuální“ hodnoty sráţek od roku 2001, pro měsíční hodnoty a roční období a 

navíc je zde volba zobrazovat si 

sráţky větší neţ 0.2, 1.0, 10.0 mm. 

Na mapě s atmosférickými 

sráţkami za Srpen 2009 je pouţito 

nehodící se spektrální škály 

s nevhodně zvolenými barvami, 

kromě modrých odstínů, které 

poukazují na intenzivní sráţky. Pro 

minimum spadlých sráţek, je 

pouţita sytě hnědá, která se ze 

zvyšující hodnotou sráţek zesvětluje 

aţ po bílou, takţe opět nevhodná 

odstupňování kontrastu a jasu 

vzhledem k odpovídající hodnotě 

Obrázek 27 Měsíční úhrn srážek - Met Office 

Velká Británie Zdroj:[Met office] 
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sráţek a pouţití bílé barvy. Na první pohled tato mapa nevypadá jako mapa 

sráţkových úhrnů, ale podvědomě podbízí díky svým barevným rozloţením 

(majoritní tmavě hnědá) jiný intuitivní význam- hnědá/půda. 

9.2.6 Nizozemsko 

Vizualizace atmosférických sráţek, na webové stránce institutu 

meteorologie v Nizozemsku – KNMI, se bohuţel nenacházejí. 

 

9.3 Vizualizace průměrných teplot 

 

9.3.1 Česká republika 

Obdobně jako u sráţek, mapa, kterou popisuji, se nachází na stránkách 

ČHMU. Na mapě s průměrnou roční teplotou je dodrţeno kartografické zásady, pro 

rozloţení barevného spektra. Nízké hodnoty jsou zobrazeny studenými barvami 

(zelená), naopak hodnoty vyšší jdou od ţluté, oranţové aţ po růţovou (teplé barvy), 

ale přesto by bylo vhodnější pro tento jev, který má standardizovanou barevnou 

stupnici, zvolit barvy odstínů červené a modré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 28 Průměrná roční teplota vzduchu ČHMU Zdroj:[ČHMU] 
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9.3.2 Slovenská republika 

Internetové stránky SHMU nám umoţňují zobrazit měsíční průměry teplot 

vzduchu a odchylky měsíčního průměru teplot vzduchu od normálu 1961 – 1990. U 

teplotních charakteristik, jsou zvoleny značně variabilní barevné škály. V zimních 

měsících je pouţito studených barev a to odstínů modré a odstínů fialové, v letních 

měsících naopak barvy teplé a to odstíny oranţové přecházející do tmavě hnědé. 

Mapy vypadají hezky kontrastně a velice líbivě, ale není zde zakomponován ţádný 

topografický podklad. Vzhledem k tomu, ţe znázorňují stupnici s širokým počtem 

intervalů (maximální počet intervalů 12), nebylo by zde vhodné pouţít standardních 

barev (modrá – červená) – odstíny jednotlivých barev by se slívaly do sebe a pro 

čtenáře by bylo obtíţné „přenést“ barvu ze stupnice do mapy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 29 Průměrná měsíční teplota vzduchu SHMU Zdroj:[SHMU] 
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9.3.3 Polsko 

Na polských 

stránkách IMGW jsem 

nalezl pouze opravdu 

orientační mapu 

průměrných denních teplot 

s naznačenými městy a s 

pomocí izolinií jsou spojena 

místa se stejnými teplotami. 

Na této mapě, je opravdu 

sloţité najít hodnotu teploty 

na jednotlivých izotermách. 

Není zde ţádná legenda                   

–  stupnice, topografický podklad, měřítko, tiráţ. Toto je opravdu pouze orientační 

mapa, pokud se to tak dá nazvat. 

9.3.4 Německo 

DWD skýtá stejně jako sráţky, 

tak i měsíční, roční a teploty vzduchu za 

roční období od roku 2004 po současnost. 

Toto vše si můţeme v internetovém 

prohlíţeči nechat zobrazit. 

Mapové výstupy za rok 2009 

představující měsíční teploty se svým 

způsobem podobají těm slovenským, nic 

méně nejsou tak kontrastní, grafické 

rozlišení velmi malé, chybí zoom. Zkrátka 

stejný problém jako u vizualizace sráţek. 

Pouţití ţlutých odstínů pro hodnoty teplot 

pohybující se v intervalu od 12 do 

16°C je dost agresivní a velice pronikavá. Tím pádem teploty s větší hodnotou 

Obrázek 30 Denní teplota vzduchu IMGV Polsko 

Zdroj:[IMGW] 

Obrázek 31 Průměrná měsíční teplota vzduchu DWD 

Německo Zdroj:[DWD] 
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znázorněné slabým červeným tónem s nízkým jasem se na mapě ztrácí. Je zde 

vyuţita paleta studených a teplých barev pro odlišné měsíce v roce, ale výsledný 

dojem není příliš dobrý. 

9.3.5 Velká Británie 

Met Office na svém webovém portálu umoţňuje zobrazit mimořádné 

hodnoty teplot za období 1961 – 1990 a 1971 – 2000, nebo „aktuální“ hodnoty 

teplot od roku 2001. Je zde moţnost si nechat vyobrazit průměrné denní maximální 

teploty, průměrné denní minimální teploty a průměrné teploty. 

 

Obrázek 32 Průměrná měsíční teplota vzduchu Met office Velká Británie Zdroj:[Met office] 

Na mapovém výstupu – je jedno jaký, pouţívá se totiţ jednotná 

dvoutónová stupnice a to stupnice odpovídající zásadám pro znázornění 

kvantitativních „klimatických“ údajů. Nízkým hodnotám přísluší modré odstíny a 

teplotám vysokým,  odpovídá červená resp. odstíny červené. 
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9.3.6 Nizozemsko 

Vizualizace teplot vzduchu, na webové stránce institutu meteorologie 

v Nizozemsku – KNMI, se bohuţel nenacházejí. 
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10. NÁVRH VIZUALIZACE VYBRANÝCH 
METEOROLOGICKÝCH JEVŮ 

Návrh vlastní vizualizace spočívá v uplatnění zmíněných zásad/standardů 

na poskytnutá data a demonstruje tak snahu o vytvoření nejen korektních a 

srozumitelných map, ale i dokázat, ţe pouţití standardů není vţdy vhodné. Popisu 

postupu práce, společně s vyuţitými metodami nad poskytnutými daty, se budu 

věnovat v dalších odstavcích této kapitoly. 

10.1 Teplotní a srážkové charakteristiky 

Po zaslání ţádosti o data týkající se průměrných teplot a sráţek nám bylo 

vyhověno a ČHMU v Ostravě a SHMU v Bratislavě, poskytly surová data 

s naměřenými údaji ve formátu ASCII GRID a jejich vlastní vizualizace těchto jevů 

ve formátu PNG [1], [2]. Jako vhodný a díky školní licence dostupný nástroj pro 

tvorbu meteorologických map a modifikaci poskytnutých dat, jsem se pouţil 

geoinformační software ArcGis 9.3. 

Po načtení souboru ascii do prostředí ArcGis bylo zapotřebí změnit 

symbologii vrstvy, pro správné zobrazení údajů, tedy klasifikované rozloţení 

hodnot. Dále vhodně zvolit počet tříd a klasifikační schéma, a přiřadit odpovídající 

barevnou škálu sledovaného jevu. U mapy sráţek i u mapy teplot byl jako podklad 

pouţit stínovaný reliéf České republiky, z vhodně navolenou průhledností, aby 

nijak nerušila čitelnost údajů na mapě a doloţila mapě plastičtější vzhled. Mapové 

výstupy jsou součástí přílohy [3], [4]. 

 

 

Klasifikační schéma 

V prostředí ArcGis je moţno klasifikovat data a podle jiţ nastavených 

metod ( equal intervals, defined intervals, quantile, natural breaks (Jenks), 

geometrical interval, standart deviation), nebo si zvolit své vlastní rozsahy tříd na 

základě našich dat. 
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V mém případě bylo zvoleno jiţ přednastavené klasifikační schéma podle 

Jenksovy optimalizační metody, která je zaloţena na iteracích, které minimalizují 

součet druhých mocnin rozdílů hodnot od průměru dané třídy. Snaţí se 

minimalizovat variabilitu hodnot ve třídách (intervalech) a zvýšit různorodost mezi 

těmito intervaly.  

Dále byly poskytnuty sráţkové epizody s povodí Bečvy a Ostravice 

v tabulkovém formátu, kde naměřená hodnota sráţek v hodinových intervalech 

odpovídá příslušné měřící stanici. Vzhledem k obsáhlému souboru dat, kde 

jednotlivé epizody, neobsahují údaje o intenzivních deštích, byl pro následnou 

interpolaci a vizualizaci, vybrán konkrétní den bohatý na sráţky (17-7-2001 od 

7:00h do 23:00h). Byla zde nutná další úprava, a to příprava pro připojení 

k atributové tabulce, patřící vrstvě měřících stanic. Úprava spočívala ve vytvoření 

nové tabulky obsahující zkratku_st (klíčový atribut) a jednotlivé hodinové intervaly 

v konkrétním dni. Úprava textových dat probíhala v MS Excel 2007. Pomocí 

funkce join byla upravená tabulka spojena s atributovou tabulkou pomocí klíčového 

atributu. 

Pro získání kontinuálního pole sráţek z jednotlivých hodinových intervalů, 

nám bohuţel nepostačují údaje pouze z  měřících stanic. Musíme zjistit hodnoty 

v nenaměřených místech, pomocí hodnot zjištěných, tedy vyuţijeme sluţeb 

interpolačí metody. 

Interpolační metody 

Jak uţ bylo nastíněno výše, interpolace je odhad neznámých hodnot ze 

známých hodnot v okolí.  

Interpolačních metod je celá řada např. spliny, klouzavé průměry, 

krigování, Fourierovy řady. Některé z nich, se vyuţívají jen pro rozsáhlé datové 

soubory. 

Také nás zajímá, zda li zvolená interpolační metoda zachovává původní 

hodnoty či nikoli. V prvním případě takovým metodám říkáme exaktní – v místech 

se známou hodnotou je v interpolovaném souboru tatáţ hodnota. Aproximační 
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(vyhlazovací) metoda, při pouţití této metody dojde k vyhlazení hodnot i v místech 

se známou hodnotou. 

Nejběţnější metody jsou zaloţené na váţeném průměrování okolních 

hodnot. [HORÁK 2009] 

Vyjádření pomocí vzorce: 

𝑧∗ = 𝛴(𝑤𝑖 ∗ 𝑧𝑖) 

𝑧∗- představuje odhad hodnoty, 

𝑤𝑖- váhu (bezrozměrné číslo od 0 do 1) 

𝑧𝑖 − známé hodnoty 

Metoda inverzních vzdáleností IDW 

Jako interpolační metoda se v tomto případě zvolila metoda inverzních 

vzdáleností, vzhledem k tomu, ţe tuto metodu v praxi vyuţívá i ČHMU. 

 Výpočet hodnoty veličiny v poţadovaném místě se provádí podle výše 

uvedeného vzorce. Vahou známé hodnoty wi je převrácená hodnota její vzdálenosti 

od poţadovaného místa s mocninou p. Pro mocninu p se často pouţívá hodnota 2 

(pak jde o IDS - inverse distance square), obecně se doporučují hodnoty mezi 1 a 3. 

Metoda je snadno implementovatelná (Euklidovské vzdálenosti lze snadno počítat 

pomocí Pythagorovy věty z rozdílu souřadnic) a je poměrně rychlá. Nevýhodou je 

tendence tvorby koncentrických izolinií kolem původních hodnot (tzv. buličí oči). 

Ke zmírnění tohoto efektu se zavádí do vzorce tzv. vyhlazovací faktor. Je to exaktní 

interpolační metoda, pokud pouţijeme vyhlazovací faktor pak aproximační (zde ale 

i s moţností vyhlazení).  [HORÁK 2009] 

V meteorologii je metoda IDW rozšířena o odstranění vlivu sklonu terénu, 

nazývá se metoda sklon plus inverzních čtvercových vzdáleností: 
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𝑍 𝑠0 =

 
𝑍 𝑠𝑖 +  𝑥0− 𝑥𝑖 𝑐𝑥 +  𝑦0 − 𝑦𝑖 𝑐𝑦 + (𝑣0 − 𝑣𝑖)𝑐𝑣

𝑑01
2

𝑁
𝑖=1

 
1

𝑑0𝑗
2

𝑁
1=1

 

kde − 𝑥𝑖  a 𝑦𝑖  jsou geografické souřadnice 

𝑣𝑖  je nadmořská výška 

𝑐𝑥 ; 𝑐𝑦  a 𝑐𝑣 jsou regresní koeficienty pro x; y a v 

[NALDER 1988] 

Metoda IDW je implementovaná v prostředí ArcGis 9.3 ve Spatial analyst. 

Pro vznik interpolovaného pole je třeba nastavit 

potřebné zpřesňující  parametry (power- mocniny, search 

radius –poloměr ;fixní/variabilní, bariéra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 33 Parametry IDW v prostředí ArcGis 9.3 

 
Obrázek 34 IDW - spatial 

analyst tools 
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Výsledná interpolace pro konkrétní časový údaj sráţkových epizod s 

pouţitou monochromatickou stupnicí s odstíny modré pro sledovaný jev.  

Vzhledem k malému počtu dat, jsou jasně vidět charakteristické “buličí oči”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po interpolaci všech časových intervalů se pro následnou animaci těchto 

dat, musela vytvořit kolekce rastrů, pomocí raster catalogu v prostředí 

ArcCatalogu. Po importu této kolekce zpět do ArcGis, bylo zapotřebí vytvořit 

časové atributy „TIME“, „STIME“, „ETIME“, tak aby bylo moţné reálně 

simulovat časový sled jednotlivých překrývajících se rastrů. Za pomoci funkce field 

calculator a funkcí převzatých ze cvičení (modelování a simulace v geovědách, 

cv.4) se dopočetly potřebné hodnoty do připravených atributů, které byly zatím 

prázdné. 

Pouţité funkce vychází ze sytnaxe VBA (Visual Basic for Application).: 

time = mid ([NAME],X,Y) 

Kde:  

mid - je funkce, která vrátí podřetězec z řetezce [NAME]. 

X - je pozice začátku extrahovaného podřetězce v řetězci [NAME], 

Y - je expozice konce extrahovaného podřetězce v řetězci [NAME]. 

 

 

Obrázek 35 IDW - interpolace srážkových epizod 
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time_start = 

right("0" & 12 + Fix ( [Time] / 60 ),2) & 

":" & right("0" & [Time]  - (Fix ( [Time] / 60 ) * 60),2) & 

":00" 

 

time_end =  

right("0" & 12 + Fix ( ([Time]+1) / 60 ),2) & 

":" & right("0" & ([Time]+1)  - (Fix ( ([Time]+1) / 60 ) * 60),2) & 

":00" 

Bylo nutné tyto funkce modifikovat na poţadované datum a časový úsek. 

STIME: "2010-05-06 " & right ("0" & 0 + Fix ( [Time]),2) & ":00"  & ":00" 

ETIME: "2010-05-06 " & right("0" & 0 + Fix ( ([Time])),2) &":" & right("0" & 

(00+1)  - (Fix ( (00+1) / 60 ) * 60),2) &":00" 

V nástroji animation v panelu nástrojů ArcGis uţ se nadefinoval správný 

formát času, který musel být shodný s formátem času v námi vytvořených 

atributech „TIME“, „STIME“, „ETIME“. 

Na samotný závěr uţ bylo třeba sestavit korektní mapový výstup a 

exportovat jej do video souboru s přijatelnou kompresí. 

 

Radarová data 

Pro vytvoření vizualizace a následné animace radarových dat, bylo 

zapotřebí čtyři rastrové vrstvy pořízené v 15 – ti minutových intervalech, stejným 

způsobem jako u sráţkových epizod, nahrát do raster katalogu a ke kolekci 

zpracovávaných rastrů a přiřadit údaje do atributové tabulky. Dále jim přiřadit 

monochromatickou stupnici pro standardizovaný jev, abych demonstroval fakt, ţe 

pouţití této stupnice nemusí vést k dobré interpretaci sledovaného jevu. 

Výsledné mapové výstupy, animace sráţkových epizod a radaru jsou 

součástí DVD, které je přílohou k této práci. 
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11. ZÁVĚR 
Po prostudování mapových výstupů zadaných meteorologických jevů 

z vybraných  hydrometeorologických ústavů v Evropě, a následném porovnání s 

kartografickými standardy, se dá říci, ţe se nejedná o korektní mapové výstupy aţ 

na některé výjimky. Nedostatky se týkaly především nevhodné volby spektrální 

škály, špatné posloupností barev, chyby v kompozici map. Aplikace standardů a 

kartografických doporučení v plné míře by jistě nebylo na škodu, ale realizace je 

poněkud nereálná. Otázkou zůstává, zda měnit zaběhlé a fungující vizualizační 

schémata jednotlivých hydrometeorologických ústavů, kdyţ vše dobře funguje. 

Jedná se především o vizualizace ČHMÚ. Tyto radarové animace jsou velmi 

zdařilé, i přesto, ţe nesplňují některá kartografická doporučení. Demonstrace 

pouţití mé vizualizace týkající se radarové vizualizace podle kartografických 

pravidel, by v praxi příliš neobstála. Neměla by takovou vypovídající hodnotu jako 

vizualizace v praxi. 

U některých hydrometeorologických ústavů (např. Polsko, Nizozemsko), 

by bylo jistě vhodné vizualizace a celkové koncepce mapových výstupů pozměnit 

nebo takové výstupy vytvořit. Důleţitým faktem je, ţe jako poskytovatelé 

takovýchto specifických informací o klimatu, by se měli alespoň z části zásadami 

řídit a přispět tak k reprezentativní formě zobrazování teplotních, sráţkových a 

radarových vizualizací. 

Tato práce jednak bude slouţit jako podklad a ucelený zdroj informací pro 

disertační práci mé vedoucí bakalářské práce a jednak bude slouţit jako zdroj a 

moţnost čerpání z mých poznatků hydrometeorologickým ústavům, se kterými 

jsem byl v kontaktu (konkrétně ČHMU a SHMU). Tyto ústavy projevily zájem 

nahlédnout do mé práce. 

Dále jsem se v praktické části pokusil ukázat (především se jedná o 

statické mapy teplot a sráţek), ţe mapy na téma meteorologických jevů mohou 

vypadat estetičtěji a lépe neţ vizualizace, které mi byly poskytnuty. 
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