
Lekce Inverze a smog 
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2.stupeň ZŠ; 90 minut; Cíle: 

Oborové: Žák porozumí, co znamená teplotní inverze, vysvětlí příčiny vzniku tohoto 

jevu a důsledky pro životní prostředí 

Čtenářské: Žák se orientuje ve schématu popisující teplotní inverzi a najde 

souvislosti mezi klimatem a průmyslovou výrobou, žák vybere podstatné informace 

z mediálních sdělení 

Badatelské: Žák vytvoří simulaci inverzního jevu na základě experimentu, z něhož 

vyvodí, jak inverze probíhá a jak se může změnit její výskyt v návaznosti na klima 

Popis lekce: 

Motivace: Každý žák si vybere 1 obrázek. Prohlédne si ho a vlastními slovy popíše, 

co na něm vidí. Za úkol je sledovat klima, a ovzduší. Ve skupině se sejdou 4 žáci 

s různými obrázky a říkají, co na nich vidí. Najdou společné téma. 

 

Žáci ve skupině po 4 si pak rozdělí mezi sebe různé 4 typy článků. 



1. Popis jevu: Teplotní inverze popsána ve článcích z novin: Zjisti informace o 

inverzi a její vliv na prostředí 

 
Moravskoslezský kraj se dusí, do Nového roku inverze nepoleví 

 
Slunečné počasí na horách, zima a mlhy v nížinách, tak vypadá od 

víkendu počasí v Moravskoslezském kraji. Kvalita ovzduší se ale v nižších polohách 
den ode dne zhoršuje. Zatímco v pondělí byl limit denní koncentrace polétavého 
prachu překročen zhruba dvojnásobně, dnes je to více než čtyřnásobně. 

 

Slunce není ani na horách, Česko trápí dvojitá inverze 

V nížinách a zejména ve městech se lidé při inverzním počasí dusí v 
mlze, zatímco na horách si turisté užívají tepla, slunce a jasné oblohy. 

I tohle pravidlo, které ještě při prosincových inverzích, motivovalo obyvatele měst k 
vyjížďkám na hory, letos přestává platit. 

 

Slunce zmizí. Česko zakryje inverzní poklice 

 

V nadcházejícím týdnu si v České republice slunečních paprsků příliš 

neužijeme, neboť zůstaneme přiklopeni nízkou inverzní oblačností. Jen 

ve středu by se mohly mraky protrhat.  „Až do středy k nám bude ve vyšších vrstvách 

atmosféry proudit teplý vzduch od jihu kolem mohutné tlakové výše se středem nad 

východní Evropou,“ přiblížila situaci nad Českem Honsová. 

 

Krkonoše dělí inverze, v Hradci Králové a Trutnově smog  

Na hřebenech je teplo a slunečno, v nížinách se drží 

mlhy. Příliv teplého vzduchu od jihu ve  vyšších 

polohách hor a chladný vzduch v údolích  - to je příčina 

současného inverzního počasí v nejvyšších českých 

horách. 

 

2. Jaké otázky Tě v souvislosti s inverzí napadají? 

3. Zvolíme výzkumnou otázku. Pravděpodobně se budou ptát na to, co je 

příčinou inverze, jak inverze vniká, kdy vzniká, jak by se dala ovlivnit apod. 

4. Hypotéza: Odpověď na výzkumnou otázku týkající se inverze. 

 



5. Plánování pokusu.  
 

Pomůcky 

 zavařovací sklenice nebo větší kádinka 
 nálevka 
 kuchyňská sůl 
 potravinářské barvivo (2 barvy) 

6. Provedení pokusu: 
6.1. Nejprve si připravíme asi půl litru nasyceného roztoku kuchyňské soli. Sůl 

sypeme do vody a promícháváme tak dlouho, až už se další sůl 
nerozpouští. Roztok mírně obarvíme několika zrnky modrého 
potravinářského barviva.  

 

6.2. Sklenici nebo kádinku naplníme do poloviny čistou vodou. 
Nálevku ponoříme do vody tak, aby její dolní konec byl těsně 
nad dnem. Pomalu a opatrně do nálevky lijeme modře 
zbarvený roztok soli, který se rozprostře pod vrstvou čisté 
vody. Solný roztok lijeme tak dlouho, až je sklenice téměř plná.  

 
6.3. Vhodíme na hladinu několik zrnek červeného barviva, které 

představuje nečistoty v ovzduší (např. kouř z továrních 
komínů). 

 

7. Závěr: Mezi studeným a teplým vzduchem dochází k vzniku rozhraní. 
Nečistoty z komínů a z výfuků aut se zachycují na rozhraní těchto vrstev. 

Zatímco čistá voda má hustotu 1 g/cm3, nasycený roztok soli má hustotu 1,2 
g/cm3. Právě tento rozdíl hustot nám umožní znázornit podstatu teplotní inverze: 
čistá voda představuje lehčí teplý vzduch, zatímco roztok soli s větší hustotou 
představuje chladný vzduch. 



Model znázorňuje inverzní situaci, kdy je na horách vyšší teplota vzduchu než v 
nížinách. 

Zjistíme, že klesající barvivo zůstane na rozhraní čisté vody a roztoku soli, 
podobně jako při teplotní inverzi narůstá vrstva nečistot na rozhraní mezi 
studeným a teplým vzduchem. Teprve promícháním vrstev vody se zelené 
barvivo rozptýlí v celém objemu. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Návrat k hypotéze – Ověřili jsme nebo vyvrátili naší hypotézu? 
 

9. Souvislosti, praxe: Doplň informace do schématu 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
Řešení 

 

 

 

Odpověz:  

 Jaké jsou příčiny inverze? 

 Kdy se může změnit inverzní ráz počasí? 

 Jak souvisí inverze a smogová situace?  

 Jaká je souvislost mezi zhoršením rozptylové situace a obdobím 
podzimu či předjaří?  
 



 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Moravskoslezský kraj se dusí, do Nového roku inverze 
nepoleví 

 

 
Slunečné počasí na horách, zima a mlhy v 
nížinách, tak vypadá od víkendu počasí v 
Moravskoslezském kraji. Kvalita ovzduší se ale v 
nižších polohách den ode dne zhoršuje. Zatímco 

v pondělí byl limit denní koncentrace polétavého prachu 
překročen zhruba dvojnásobně, dnes je to více než 
čtyřnásobně. 
 

 

Slunce není ani na horách, Česko trápí dvojitá inverze 

 

V nížinách a zejména ve městech se lidé při 
inverzním počasí dusí v mlze, zatímco na horách 
si turisté užívají tepla, slunce a jasné oblohy. I 
tohle pravidlo, které ještě při prosincových 

inverzích, motivovalo obyvatele měst k vyjížďkám na hory, letos 
přestává platit. 

 

 

 

 

Slunce zmizí. Česko zakryje inverzní poklice 

 

V nadcházejícím týdnu si v České republice 

slunečních paprsků příliš neužijeme, neboť 

zůstaneme přiklopeni nízkou inverzní oblačností. 

Jen ve středu by se mohly mraky protrhat.  „Až do středy k nám 

bude ve vyšších vrstvách atmosféry proudit teplý vzduch od jihu 

kolem mohutné tlakové výše se středem nad východní 

Evropou,“ přiblížila situaci nad Českem Honsová. 
 

Krkonoše dělí inverze, v Hradci Králové a Trutnově 
smog 

Na hřebenech je teplo a slunečno, 

v nížinách se drží mlhy. Příliv 

teplého vzduchu od jihu ve vyšších 

polohách hor a chladný vzduch v 

údolích - to je příčina současného 

inverzního počasí v nejvyšších českých horách.  
 
 

 



Pracovní list – INVERZE A SMOG 

1. Popiš obrázek z hlediska ovzduší a klimatu: 

 

 

2. Přečti si článek a zapiš informace o inverzi a jejím vlivu na životní prostředí. 

 

 

Zdroj: 

 

3. Otázky: 

 

 

4. Výzkumná otázka: 

 

 

5. Hypotéza: 

 

 

6. Plánování pokusu.  
 

Pomůcky 

 zavařovací sklenice, malé akvárium nebo větší kádinka 
 nálevka 
 kuchyňská sůl 
 potravinářské barvivo (2 barvy) 

 

 

 

 

 

 



7. Provedení pokusu: 
a. Nejprve si připravíme asi půl litru nasyceného roztoku kuchyňské soli. 

Sůl sypeme do vody a promícháváme tak dlouho, až už se další sůl 
nerozpouští. Roztok mírně obarvíme několika zrnky modrého 
potravinářského barviva.  

 

b. Sklenici nebo kádinku naplníme do poloviny čistou vodou. 
Nálevku ponoříme do vody tak, aby její dolní konec byl 
těsně nad dnem. Pomalu a opatrně do nálevky lijeme 
modře zbarvený roztok soli, který se rozprostře pod vrstvou 
čisté vody. Solný roztok lijeme tak dlouho, až je sklenice 
téměř plná.  

 
c. Vhodíme na hladinu několik zrnek červeného barviva, které 

představuje nečistoty v ovzduší (např. kouř z továrních 
komínů). 

 
9. Závěr: 

 

 

10. Doplň informace do schématu svými slovy: 

 

11.  Odpověz: 
Jaké jsou příčiny inverze? 

Kdy se může změnit inverzní ráz počasí? 

Jak souvisí inverze a smogová situace?  

Jaká je souvislost mezi zhoršením rozptylové situace a obdobím podzimu či předjaří?  

 

 

 

 

 

 


