
Rozložení, distribuce tepla
Teplota je charakteristika tepelného stavu hmoty — je to stavová veličina, 
charakterizující termodynamickou rovnováhu systému. 
Teplo vyjadřuje kinetickou energii částic.

Teplota jedna ze základních jednotek soustavy SI, vyjadřována je v 
Kelvinech (značka K)

další používané stupnice: Celsiova, Fahrenheitova
přepočet Kelvinova: 1 K = 1 °C, přitom 0 K = -273,15 °C 

(absolutní nula, nelze dosáhnout nižší)
přepočet Fahrenheitova: C = [5(F-32)]/9

F = (9C/5) + 32
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Změna teploty hmoty vyvolává změnu objemu (tepelná roztažnost 
materiálu, viz např. kapalinové teploměry). U plynů platí spojitost mezi 
teplotou, hustotou a tlakem — stavová rovnice

kde  ... hustota plynu (kg.m-3)
p ... tlak plynu (Pa)
R ... měrná plynová konstanta, pro vzduch R = 287,1 J.kg-1.K-1

(R = NA.k, kde NA je Avogadrova konst., 
k je Boltzmannova konst.)
Avogadrova konst. – 6,022.1023 je počet molekul 
v jednom molu látky
Boltzmannova konst. uvádí, kolik energie se spotřebuje na zahřátí
jedné částice plynu o 1 K, tj. vztah mezi teplotou a energií

RT

p


2



Kinetická teorie plynů
částice (molekula, atom) má hmotu a rychlost pohybu, tj. hybnost 
a kinetickou energii

(J)

Tato energie koresponduje s absolutní teplotou plynu:

kde k Boltzmannova konstanta, 
k = (1,380 6488 ± 0,000 0013) × 10-23 J·K-1

T absolutní teplota (K)
Vnitřní energie (jednoatomového) plynu:

kde n látkové množství

Vnitřní energie je suma energií všech jednotlivých částic, obsažených 
v plynu. Tuto energii lze měnit konáním práce (např. stlačováním pístem ve 
válci) nebo tepelnou výměnou (dodáním nebo odebráním tepla).
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Nahoře: Píst se nepohybuje, molekuly konají běžný pohyb.
Dole: Píst se pohybuje a stlačuje plyn. Svým pohybem přidává kinetickou 
energii molekulám, které do něj narážejí. Teplota se zvyšuje.
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TERMODYNAMICKÉ ZÁKONY
První hlavní věta termodynamická — zákon zachování energie

dU ... změna vnitřní energie
dQ ... příspěvek tepelné energie (tepla)
dW ... vykonaná nebo spotřebovaná práce

Druhá hlavní věta termodynamická
Teplo mezi dvěma hmotami o různé teplotě přechází vždy z teplejšího do 

chladnějšího tělesa

Třetí hlavní věta termodynamická
Při teplotě absolutní nuly (0 K) je entropie látky rovna nule.
Entropie = míra neurčitosti systému. 

dWdUdQ 

T

dQ
dS 

Nízká entropie, vysoká 
schopnost konat práci

Vysoká entropie, nízká 
schopnost konat práci
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PŘENOS TEPELNÉ ENERGIE

Kondukce (vedení) — molekuly si předávají kinetickou energii vzájemnými 
srážkami. Kmitají kolem stálé rovnovážné polohy. Pro kondukci je nutné 
hmotné prostředí. Vzduch — špatný vodič (dobrý izolátor). Rychlost vedení 
tepla = tepelná vodivost.
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Radiace (záření, sálání) — přenos energie prostřednictvím 
elektromagnetického záření. Přenos probíhá jak v hmotném prostředí, 
průchozím pro elmg. záření, tak ve vakuu (např. mezi Sluncem a Zemí). 
Energie, vyzářená tělesem, závisí na jeho teplotě — Planckův zákon:

kde:
I ... intenzita záření
 ... úhlová frekvence záření
ħ ... redukovaná Planckova konstanta, ħ = h/2, h = 6,626068.10-34 J.s
[Planckova konstanta]
T ... absolutní teplota
k ... Boltzmannova konstanta, k = (1,380 6488 ± 0,000 0013) × 10-23 J·K-1 

c ... rychlost šíření elektromagnetického záření ve vakuu
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Radiace (záření, sálání)
Stefan-Boltzmannův zákon říká, jak závisí intenzita záření absolutně černého 
tělesa na jeho teplotě. Absolutně černé těleso je model tělesa, který 
absorbuje veškeré záření, které do něj vstupuje a zároveň všechnu energii 
beze zbytku vyzáří. Je proto v termodynamické rovnováze 
s okolím.

kde  = 5,670400.10-8 W m-2 K-4 je Stefanova-Boltzmannova konstanta

Solární konstanta 1,366 kW m-2 je energie, kterou přijme jednotková plocha 
absolutně černého tělesa absorpcí slunečního záření ve vzdálenosti 1 AU 
(Slunce-Země). Tímto příkonem by se ohřála černá deska, natočená kolmo 
ke Slunci, na oběžné dráze Země, na teplotu 121 °C.

4TI 

Maximální teplota na povrchu 
Měsíce 123 °C

Maximální teplota vzduchu 2 m 
nad zemí na Zemi 57 °C
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Albedo (albus = 
bílý)
poměr 
reflektovaného 
záření k záření 
dopadajícímu.  
Bezrozměrná 
hodnota v 
intervalu <0,1>. 
Častěji 
vyjadřujeme v 
procentech. 0 % 
znamená, že 
povrch absorbuje 
všechno záření, 
100 % znamená, 
že povrch odrazí 
veškeré 
dopadající záření.
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Albedo v meteorologii — obvykle se používá k vyjádření odrazu v oblasti 
krátkovlnného záření — globální sluneční záření.

Z přirozených povrchů souše má největší albedo sníh (70 % a více). 
Půda, vegetace: 5 až 35 %

Albedo vodní plochy silně závisí na úhlu dopadajících slunečních paprsků, 
s klesající úhlovou výškou slunce klesá albedo vodního povrchu. Obvyklé 
rozmezí albeda vodní plochy 2 až 70 %

Albedo Země jako planety:  Poměr odraženého a dopadajícího záření 
na celý glóbus. Ca. 30 %
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Přenos tepelné energie
Konvekce (přenos tepla prouděním) — možné pouze u tekutin (plyny, 
kapaliny), nikoli u pevných látek. Přesunuje se hmota o dané teplotě 
v obklopujícím prostředí o jiné teplotě. 
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Přenos tepelné energie
Turbulence (promíchávání) — přenos velkých kvant tekutiny. Účinnost asi 
105 až 106 krát vyšší než přenos tepla vedením.
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Vertikální teplotní gradient

První hlavní věta termodynamická: 

převedeme do tvaru 

Adiabatický děj: 

použijeme rci hydrostat. rovnováhy

tuto diferencujeme podle tlaku

číslo 1 nahradíme výrazem dT/dT
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Vertikální teplotní gradient

úpravou dostaneme

a člen dT/dp nahradíme z rovnice

je evidentní, že

takže dostáváme

kde g=9,82 ms-2 a cp = 1006 J.K-1.kg-1

Po číselném dosazení dostáváme suchoadiabatický vertikální teplotní 
gradient, podle kterého se mění teplota vzduchové částice při vertikálním 
posunu,  = -0,0098 °C.m-1
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stabilní 
stratifikace

izotermie

inverze

instabilní
stratifikace

suchoadiabatický
gradient
(indiferentní 
stratifikace)
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Přízemní inverze

izotermie

neutrální 
vertikální 
teplotní gradient

Výšková inverze
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TEPLOTNÍ INVERZE
radiační
subsidenční
z turbulence
advekční
frontální
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TEPLOTNÍ INVERZE
radiační
subsidenční
z turbulence
advekční
frontální
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Radiační vyzařování, ochlazování horní 
vrstvy oblačnosti

Snížení teploty horních partií 
oblačnosti
Vznik výškové inverze nad 
oblačností
Možný vznik instabilní stratifikace 
v oblaku (bouřky, vertikální růst 
oblaku)
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