
Katedra geografi e Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 
nabízí v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vzdělávací program

Podnebí městské a venkovské krajiny 
a jejich odlišnosti neboli 

Jak a proč se liší podnebí města od jeho okolí 
(na příkladu Olomouce)

Č.j.: MSMT – 15035/2018-2-632
Garant programu: doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.

Program je akreditován v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění 

pozdějších předpisů, jako studium k prohlubování odborné kvalifi kace.

Anotace: Obsahem přednášky je seznámení se zvláštnostmi podnebí měst se zaměřením na studium 
podnebí v Olomouci a nejbližším okolí. Součás   přednášky je podání základní informace o meto-
dách pozemního termálního monitoringu. Ten umožňuje popsat rozdíly v povrchových teplotách 
vybraných ploch (pokryvů) v krajině (městské, venkovské, zemědělské atd.), a tudíž i časovou a pro-
storovou variabilitu režimu teploty vzduchu, která je jedním z hlavních ukazatelů specifi k místního 
(městského) podnebí. 
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Přednášející: doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.
Hodinová dotace: 4 vyučovací hodiny
Termín: květen 2019 (slunečné počasí nutná podmínka) 
– bude upřesněno s ohledem na možnos   přihlášených
Cena: 700 Kč včetně  štěných materiálů a občerstvení

Přihlášky a dotazy zasílejte prosím 
na adresu: 
pavla.minxova@upol.cz



Program

1.  Městské klima a jeho zvláštnos  .

2.  Historie a současnost meteorologických po-
zorování na území města Olomouce a jejich 
prak  cké využi   (systém MEMWACS, Metro-
politní meteorologický varovný a sledovací 
systém).

3.  Podnebí Olomouce a okolí.

4.  Pozemní termální monitoring jako prostře-
dek studia termálního obrazu městské a pří-
městské krajiny.

Prak  cká část kurzu zahrnuje návštěvu meteo-
rologických stanic sítě MESSO (Metropolitní sta-
niční síť Olomouc) a ukázku terénních měření 
pro potřeby studia místního klimatu včetně po-
zemního termálního monitoringu (termovize).

Místo realizace: 
Budova Přírodovědecké fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci, tř. 17. listopadu 12, 
místnost 2.025; 
areál le  ště Olomouc-Neředín nebo okolí 
PřF UP.

Podrobnější informace jsou na stránkách 
https://geography.upol.cz/dvpp


