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Anotace 

• Materiál (DUM – digitální učební materiál) je určen pro práci na 
interaktivní tabuli, popřípadě práci s dataprojektorem. Využít se dá v 
předmětu zeměpis, ročníku osmém. Je součástí tematického okruhu Česká 
republika. 

• Je určen pro výklad učiva, práci s atlasem  

• Slouží jako doplněk k učebnici M. Holeček, J. Kostner, L. Krajíček: Zeměpis 
Naší vlasti, Nakladatelství české geografické společnosti, Praha 1997 

 



Podnebí České republiky 



Poloha ČR 

• Česko leží v mírném pásu na pomezí 
kontinentálního a oceánského typu klimatu 

• Úkol: vysvětli pojem podnebí oceánské a 
kontinentální 



Podnebí 

•  Typické je střídání čtyř ročních období.  

• Je charakterizováno převládajícím západním 
prouděním a intenzivní cyklonální činností. 
Přímořský vliv se projevuje hlavně v Čechách, 
na Moravě a ve Slezsku již přibývá 
kontinentálních podnebných vlivů.  

 



Teplota a srážky 

• Největší vliv na podnebí 
má nadmořská výška a 
reliéf 

• Vyhledej v mapě: 

 

• Nejteplejší místo:  

• Nejchladnější místo 

 

 

 

 

 

• Hodonínsko 

• Krkonoše 

 

 



Nej… podnebí 

 

•  Nejvyšší naměřená 
teplota 

• Nejnižší naměřená 
teplota 

 

 

• Praha Uhřiněves 

• (27.7.1983) 40,2 °C 

• Litvínovice u Českých 
Budějovic 

• (11.2.1929) -42,2°C 



srážky 

• Nejvíce srážek 

 

 

 

 

• Nejméně srážek 

 Jizerské hory 

 Krkonoše 

 Moravskoslezské 
Beskydy 

 

  Žatecko 



Jizerské hory 



Srážkový stín 

• Žatecko a  Slánsko (Krušné hory) 

• Jihovýchodní Morava (Českomoravská 
vrchovina) 



Žatecko 

Nejmenší chmelnice světa vedle 
žatecké radnice 



Největrnější místo 

• Milešovka 

• Úkol: 

• - najdi na mapě 

• - urči pohoří 

• - přečti nadmořskou        
 výšku 

 



Vliv nadmořské výšky 

• Se stoupající 
nadmořskou výškou 
teplota klesá průměrně 
o … °C na …. m výšky 

 

 

• o 0,6 °C na  100 m výšky 



Teplotní oblasti 
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