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Obsah atlasuObsah atlasu
�� Teplota vzduchuTeplota vzduchu

�� SrSráážžkyky

�� SnSnííhh

�� Vlhkost vzduchuVlhkost vzduchu

�� SluneSlune ččnníí zzáářřeneníí, slune, slune ččnníí
svit a oblasvit a obla ččnostnost

�� Tlak vzduchu a vTlak vzduchu a v íítrtr

�� NebezpeNebezpeččnnéé atmosfatmosf éérickrick éé
jevyjevy

�� FenologickFenologick éé charakteristikycharakteristiky

�� Teplota pTeplota p ůůdydy

�� Dynamika klimatuDynamika klimatu

�� KlimatickKlimatick éé klasifikaceklasifikace



Časov á osa tvorby Atlasu



GeoinformaGeoinforma ččnníí projekt  Atlasuprojekt  Atlasu
�� vyuvyužžita stita stáávajvajííccíí ppřřesnesnáá, podrobn, podrobnáá a aktualizovana aktualizovanáá

topograficktopografickáá data (vytvodata (vytvořřen topografický podklad en topografický podklad 
generalizacgeneralizacíí aktualizovanaktualizovanéého produktu Archo produktu ArcČČR500 pro R500 pro 
mměřěříítka 1:1 mil., 1:2 mil. a 1: 5 mil.)tka 1:1 mil., 1:2 mil. a 1: 5 mil.)

�� zabezpezabezpeččuje okamuje okamžžitou spritou spráávu prostorových dat, vu prostorových dat, 
statistických statistických úúdajdajůů a dokumenta dokumentůů (datab(databááze CLIDATA)ze CLIDATA)

�� vyvyžžíívváá analytickanalytickéé nnáástroje GIS pro rychlstroje GIS pro rychléé aa nnáároroččnnéé
analýzy, syntanalýzy, syntéézy a modelovzy a modelováánníí (interpola(interpolaččnníí metody a metody a 
ppřřekryvnekryvnéé analýzy)analýzy)

�� prezentovat Atlas ve zvolených formprezentovat Atlas ve zvolených formáách (knich (knižžnníí podoba, podoba, 
CD, web)CD, web)

�� klimatologicky i kartograficky plnklimatologicky i kartograficky plněě respektuje nejnovrespektuje nejnověějjšíší
vvěědeckdeckéé a technologicka technologickéé poznatky (oponenti klimatolog i poznatky (oponenti klimatolog i 
kartografkartograf--geoinformatikgeoinformatik))

�� snadnsnadnáá aktualizace dat i jejich kartografickaktualizace dat i jejich kartografickéé interpretace interpretace 
po skonpo skonččeneníí pracpracíí
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SchSchéémama technologicktechnologickééhoho zpracovzpracováánníí mapymapy



AtlasovAtlasov áá encyklopedieencyklopedie
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27 intervalů
po 2 °C:

do -20 °C 
.
.
.
.
.

32 °C a více

54 intervalů
po 1 °C:

do -20 °C 
.
.
.
.
.

32 °C a více



15 intervalů:

do 1014,0 
.
.
.
.
.

1020,5 a více



15 intervalů:

do 1014,0 
.
.
.
.
.

1020,5 a více
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