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Abstrakt: Článok sa zaoberá meteorologickými satelitmi a ich vplyvom na systém predpovedania počasia a celkovú 
kvalitu života. V úvode autori sumarizujú krátku históriu meteorologických satelitov. V článku je definované 
základné rozdelenie satelitov podľa ich polohy voči Zemi a pohybu po orbite. Zaoberá sa hlavnými organizáciami, 
ktoré sa zaoberajú riadením meteorologických satelitov. V článku sa prezentuje zapojenie meteorologických družíc 
ako jedného zo zdrojov informácií v rámci zabezpečenia zimnej údržby letísk. Na záver autori prezentujú oblasti, 
ktorým je potrebné sa v budúcom výskume venovať. 
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1. Úvod 

Programy na vývin a využívanie meteorologických družíc v oblasti predpovedania a monitorovania počasia, 
predstavujú už od roku 1960 oblasť, na ktorú je upriamená pozornosť a záujem krajín celého sveta. Prvým satelitom, 
ktorý dosiahol obežnú dráhu Zeme, bol satelit TIROS v roku 1960. Vývin satelitu  celkovo proces jeho vypustenia na 
obežnú dráhu zastrešovala vládna agentúra Spojených Štátov Amerických. Jedná sa o Národný úrad pre letectvo a 
kozmonautiku, NASA, ktorý aj v súčasnej dobe zastáva popredné miesto v rámci kozmonautiky a vesmírnych 
programov. TIROS bol vypustený ako experimentálny satelit, určený k štúdiu Zeme a vrchných vrstiev atmosféry. 
Hlavnou úlohou satelitu bolo poskytovať infračervené a vizuálne monitorovanie pokrytia Zeme mrakmi pre účely 
analýzy počasia a následnej predpovede. 

V rokoch 1964 až 1978 boli vypustené ďalšie satelity NIMBUS agentúrou NASA, ktoré boli primárne určené a 
navrhnuté k testovaniu nových monitorovacích nástrojov a techník na zber dát. Potom čo sa však ukázala 
využiteľnosť a dôležitosť satelitných dát pri prognózovaní počasia bol účel týchto satelitov zmenený, a v podstate sa 
tak stali prvými meteorologickými družicami [1]. Nástroje, ktoré boli obsiahnuté v satelitoch typu NIMBUS zahŕňali 
mikrovlnný rádiometer, snímače atmosféry, ozónové mapovače a infračervené rádiometre. Tieto nástroje poskytovali 
široké spektrum dôležitých globálnych dát o teplote atmosféry, množstve radiácie v atmosfére ale aj o teplote morskej 
hladiny. V procese technologického a technického vývoja sa využívanie meteorologických satelitov stále viac a viac 
ukazovalo ako nesmierne dôležité v procese analýzy a prognózovania počasia a jeho javov [2]. Do vesmírnych 
programov v oblasti meteorologických družíc sa investovali a stále investujú ohromné finančné prostriedky. Súčasné 
satelity, ktoré sa nachádzajú na obežnej dráhe Zeme disponujú omnoho presnejšími nástrojmi na meranie a 
pozorovanie, ktoré sú schopné poskytovať údaje, o ktorých existencii sa v minulosti ani netušilo.  V rámci 
informačných zdrojov využiteľných pri plánovaní a organizácií zimnej údržby letísk majú meteorologické družice 
kľúčové postavenie [3]. 

Meteorologické družice predstavujú vo všeobecnosti finančne najnáročnejšiu zložku celého systému na 
prognózovanie počasia. Predpokladaný rozpočet  za štyri nové satelity typu GOES, predstavuje sumu 10.8 miliárd 
amerických dolárov [4]. Cena jednoznačne vzrástla v porovnaní s rozpočtom na satelit Meteosat ôsmej generácie, 
ktorý predstavuje 475 miliónov eur a v porovnaní s rozpočtom na dvanásťročnú operáciu, kedy boli vypustené tri 
satelity od roku 2002, v celkovej cene 1.3 miliardy eur. JE tomu tak preto, že nové satelity, ktoré sú vypúšťané na 
obežnú dráhu stále nesú novú generáciu nástrojov, ktoré tak vylepšujú náš obraz o celkovom stave atmosféry. 
Zlepšenie sa dotýka najmä schopností v oblasti numerickej predikcie počasia a jej modelov. 

2. Základné teoretické východiská 

Najnovším satelitom, ktorý doplnil satelitné postavenie okolo Zeme, je satelit typu GOES-16. Ten bol 
vypustený v novembri 2016 agentúrou NASA, v spolupráci s agentúrou NOAA. Agentúra NOAA má na starosti ako 
partnerská agentúra NASA satelitné programy a celkovo spravuje satelity vypustené Amerikou. Do reálnej prevádzky 
bol satelit spustený v druhej polovičke roku 2017. Satelit je vybavený pokročilým zobrazovačom základne oblakov, 
ktorý poskytuje štyrikrát lepšie rozlíšenie a pokrýva päťkrát väčšiu plochu ako predošle zobrazovače.  Novinkou je aj 
geostacionárny mapovač bleskov, ktorý neustále mapuje blesky a zdroje svetla v oblakoch, ale aj v rámci oblasti od 
spodnej základne oblačnosti až k zemskému povrchu. Drasticky sa tak zlepšila schopnosť včas rozpoznať napríklad 
tropické búrky a cyklóny. 

V súčasnosti sú meteorologické družice prevádzkované najmä týmito agentúrami: 

• NOAA/NASA – v rámci Spojených Štátov 

• EUMETSAT/ESA – v rámci Európy (Nemecko) 

• Roshydromet/Roscosmos – v rámci Ruskej federácie 

• Indická organizácia pre vesmírny výskum (ISRO) – v rámci Indie 

• CMA/NRSCC – v rámci Číny 

• JMA – v rámci Japonska 
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• KMA/KARI – v rámci Južnej Kórei 

Bez satelitných snímok v reálnom čase by nebolo možné také presné prognózovanie počasia. Aj prognózne 
algoritmy využívané na spracovanie štatistických údajov, potrebujú pre správny prevádzkový výstup k dispozícii tieto 
snímky v reálnom čase, k tomu aby mohli spracované dáta správne umiestniť a predvídať ďalší postup konkrétneho 
fenoménu. Každá MET úradovňa takisto disponuje prihlasovacími údajmi k špecializovaným stránkam, kde tieto 
satelitné snímky môžu sledovať. Užívateľ, v našom prípade pracovník meteorologickej úradovne, si po prihlásení 
môže vybrať zo širokého spektra ponúkaných dát v rámci meteorologickej družice. Satelitné snímky sú zobrazované 
tak, že sa aktualizujú v 5 minútovom časovom intervale. Aktualizované snímky sa však užívateľovi zobrazujú v 
zrýchlenej podobe, kedy jeden interval v reálnom čase trvá približne 5 sekúnd. Príklad satelitnej snímky v reálnom 
čase je vidieť na obrázku 1, nižšie. Oblasť zvýraznená žltou farbou reprezentuje oblasti so zvýšenou oblačnosťou. 

 
Obrázok 1 Satelitná snímka vo vysokom rozlíšení 

. Pri meteorologických družiciach sa jedná o observačné platformy na obežnej dráhe Zeme, ktoré pozorujú 
oblaky, oblačnosť. Poskytujú nesmierne cenné snímky v reálnom čase o stave oblačnosti tam, kde sa nenachádzajú 
alebo sa nemôžu zriadiť pozemné observatória. Keďže 70 percent povrchu Zeme tvorí voda, sú tu početné regióny, 
kde sa nenachádzajú, a ani sa nemôžu nachádzať žiadne observatória. Pred zavedením meteorologických družíc do 
prevádzky, niektoré javy počasia ako napríklad tropické cyklóny, konkrétne hurikány, zostali nezistené, až kým sa 
nepriblížili nebezpečne blízko obývaných oblastí. Obyvatelia týchto oblastí boli varovaní pred blížiacim sa 
nebezpečenstvom len v malom časovom predstihu. Dnes už dokážu satelity tieto fenomény objaviť ešte kým sa 
nachádzajú nad oceánmi, ďaleko od obývaných oblastí. To platí aj o snehových búrkach v zimnom období, ktoré bez 
riadneho varovania predstavujú rovnaké nebezpečenstvo pre obyvateľstvo. Dôležitejšie však je, že predstavujú najmä 
nebezpečenstvo pre plynulú bezpečnú a efektívnu prevádzku dopravných uzlov leteckej dopravy. Preto aj satelity a 
snímky nimi poskytované zohrávajú kľúčovú úlohy nielen počas príprav na zimné obdobia ale najmä počas nich. Keď 
satelit dosiahne obežnú dráhu Zeme, dostane sa pod vplyv viacerých perturbácií. Sem zaradzujeme gravitačné sily z 
ostatných kozmických telies, napríklad solárna a lunárna príťažlivosť, interakcie magnetických polí ale aj tlak 
solárnej radiácie. Vplyvom týchto efektov sa môže satelit zo svojej obežnej dráhy vychýliť. Následkom vychýlenia sa 
zmení orientácia satelitu. Aby zostal v prípustnej orbitálnej alokácii, musí sa jeho pohyb kontrolovať nielen zo 
severojužných, ale aj  východozápadných smerov. Z východu a západu sa kontroluje pohyb satelitu, aby sa predišlo 
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potencionálnej rádio interferencii z okolitých satelitov. Na zabezpečenie správneho sklonu satelitu, sa kontroluje jeho 
pohyb zo severu a z juhu. 

3. Meteorologické družice ako zdroj informácií 

Pozícia a orientácia satelitu sa upravuje za pomoci výškového a orbitálneho systému, ktorý zahŕňa anténu 
nasmerovanú do požadovaného smeru. Ak je to nutné orbitálna kontrola sa udržiava pomocou trysiek alebo 
vypustením prúdu plynu. Metóda používaná k stabilizácii tela satelitu sa nazýva trojosová stabilizácia. Prvým 
satelitom, na ktorom bola táto metóda použitá bol satelit GOES-8. Výsledkom použitia tejto metódy bolo výrazné 
zlepšenie v oblasti zberu snímok počasia a atmosférických dát. Primárne poznáme dva hlavné druhy satelitov. Prvým 
je geostacionárny alebo geosynchrónny satelit. Geostacionárny preto, lebo obieha rovník Zeme za rovnakej rýchlosti 
ako sa sama točí. Takisto obieha nad jedným fixným bodom zemského povrchu. Satelity sa nachádzajú vo výške 
alebo vo vzdialenosti od Zeme 36 tisíc kilometrov. Takéto umiestnenie umožňuje nepretržité monitorovanie 
špecifického regiónu.  Geostacionárne satelity sú dôležité najmä preto, že používajú systém dát v reálnom čase. To 
znamená, že snímky sa posielajú do prijímacieho systému na zemskom povrchu, v tom istom čase, v akom sú 
vyhotovené. Postupné satelitné snímky oblačnosti sa používajú v časozberných sekvenciách aby tak bolo možné 
prezentovať nielen pohyb oblakov, ale aj vytvorenie alebo zaniknutie spojené s tvorbou predpovedí počasia a búrok. 
Tieto informácie predstavujú veľkú pomoc pri ďalšom vývine meteorologických prognóznych systémov. Smer a 
rýchlosť vetra v rozličných výškach je možné približne odhadnúť pomocou monitoringu pohybu oblakov 
geostacionárnym satelitom. 

Na doplnenie geostacionárnych satelitov slúži druhý druh. Satelity, ktorých orbita je okolo pólov Zeme. Sú úzko 
paralelné s meridiánovými líniami Zeme. Tieto meteorologické družice počas každého obehu prejdú ponad regióny 
severného a južného pólu. Počas rotácie Zeme na východ od satelitu, každé obehnutie monitoruje oblasť západne od 
predošlého obehu. Nakoniec tak satelit pokryje a monitoruje celú Zem. Oproti geostacionárnym majú tú výhodu, že 
dokážu skenovať oblačnosť priamo pod nimi počas pohybu. Dokážu zhotoviť ostré snímky polárnych oblastí, kam sa 
geostacionárne snímače nedostanú, respektíve nedosiahnu kvôli malému uhlu, pri ktorom satelity snímajú tento 
región. Zo snímok polárnych oblastí sa tak dá dedukovať aj dianie v atmosférických vrstvách nad týmito oblasťami, a 
tak sa dá predpovedať aj pohyb a tvorba jednotlivých frontov. Obiehajú našu planétu v oveľa nižšej výške oproti 
geostacionárnym satelitom, približne 850 kilometrov. To im však dovoľuje vyhotovovať oveľa detailnejšie snímky 
oblakov a búrok. Viac detailov potom znamená viac dát, ktoré sú využiteľné pri vytváraní prognóz a analýze vzorcov 
počasia. 

Družice sú schopné získať a analyzovať vertikálne profily atmosférickej teploty a vlhkosti pomocou detekcie 
radiačného žiarenia atmosférických plynov, napríklad vodnej pary. V moderných satelitoch sa využíva špecializovaný 
pokročilý rádiometer, ktorý umožňuje zhotoviť satelitnú snímku v oveľa lepšej kvalite ako predošlé modely. Iný druh 
špecializovanej sondy je schopný detailného rozpoznania teploty a vlhkosti v jednotlivých atmosférických leveloch. 
V najmodernejších satelitoch dokážu jednotlivé typy sond a snímačov pracovať nezávisle od seba. Informácie o 
hrúbke a výške oblakov je možné vydedukovať z jednotlivých snímok. Snímky v bežnom, viditeľnom spektre 
zobrazujú slnečnú radiáciu odrazené od horného povrchu oblakov. Hrubšie oblaky majú vyšší činiteľ odrazu ako 
oblaky tenké, preto sa na snímke zobrazujú svetlejšie. Stredná a spodná oblačnosť má však činiteľ odrazu rovnaký, 
preto je ťažšie ich rozpoznať na snímkach vo viditeľnom spektre. Aby sa uľahčilo rozlišovanie, používajú sa 
infračervené satelitné snímky. Takéto snímky nezobrazujú silné odrazy slnečného svetla, ale fungujú na princípe 
tepelného vyžarovania. Teplé objekty vyžarujú viac infračerveného svetla ako studené objekty. Na snímke sa preto 
zobrazujú v oveľa tmavších farbách. Spodná časť oblakov je teplejšia ako stredná časť, a preto sa zobrazujú tmavšie. 
Pomocou počítačovej techniky, za použitia teplôt oblačnosti je možné vykonštruovať trojrozmerný obraz oblakov. 

V súčasnosti takmer každá technologicky vyspelá krajina alebo združenie niekoľkých krajín, prevádzkuje a 
spravuje vlastnú meteorologickú družicu. Vo viacerých prípadoch, je týchto družíc viac. Tieto družice boli vypustené 
na obežnú dráhu Zeme v priebehu niekoľkých desiatok rokov. Každá družica predstavovala technologický a 
technický míľnik, dôkaz o pokroku ľudstva v oblasti vesmírnych programov. Je tak logické, že každý ďalší satelit 
vypustený na orbitu tak niesol stále novšie a novšie zariadenia, senzory a snímače. Nové typové rady nahradili staršie 
modely, avšak staršie modely satelitov vo väčšine prípadov ostali na orbite. Niektoré z nich sa pomocou spomínaných 
systémov na ovládanie pohybu podarilo dostať späť na zemský povrch. Mnoho satelitov a ich častí však stále ostáva 
na orbite Zeme, kde predstavujú jeden z najnovších civilizačných problémov. Problém, kedy staršie modely satelitov 
a mnohé iné súčasti procesu ich vypustenia na obežnú dráhu, napríklad pomocné rakety, predstavujú vesmírny odpad 
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v okolí našej planéty. Na tento problém a jeho možné riešenie, sa sústreďuje nemalá pozornosť. Čo sa však 
jednotlivých satelitov a ich vybavenia týka, bolo nevyhnutné aby sa vytvorili záznamy, archívy o jednotlivých 
satelitoch a ich vybavení. Takýmto zoznamom disponuje a takisto ho spravuje Svetová Meteorologická Organizácia 
(WMO). Na tomto zozname figurujú všetky meteorologické družice spísané spolu s ich obsiahnutým vybavením a 
súčasným statusom. Zoznam tak zahŕňa všetky experimentálne meteorologické družice spolu so satelitmi v 
prevádzke, a takisto pripravované meteorologické družice, ktoré budú zaradené do prevádzky v budúcnosti. Na 
celkový vesmírny monitoring Zeme, je potrebné celkovo 24 meteorologických družíc oboch typov, geostacionárnych 
aj pólo orbitálnych. Tento stav môžeme vidieť na obrázku 2. 

 
Obrázok 2 Konštelácia satelitov okolo Zeme [3] 

Svetová Meteorologická Organizácia predstavuje špecializovanú agentúru Organizácie Spojených Národov 
(OSN). V súčasnosti má 192 členských štátov a teritórií. Predstavuje systémovú autoritu Spojených Národov v oblasti 
stavu a správania Zemskej atmosféry a jej interakcií s pevninou a oceánmi. Oblasti výskumu tiež predstavuje 
prognózovanie počasie, analýza správania počasia a celkové klimatologické správanie a zmeny pomocou 
atmosférických pozorovaní. Naďalej spravuje a uľahčuje voľnu a neobmedzenú výmenu údajov, informácií, 
produktov a služieb v reálnom alebo takmer reálnom čase o záležitostiach týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany 
spoločnosti, hospodárskeho blahobytu a ochrany životného prostredia. Prispieva k formulácii politiky v spomínaných 
oblastiach na národnej a medzinárodnej úrovni. Zastáva vedúcu úlohu v medzinárodnom úsilí o monitoring a ochranu 
environmentálneho prostredia pomocou svojich programov. V spolupráci s mnohými ďalšími agentúrami Organizácie 
Spojených Národov a národnými meteorologickými a hydrologickými službami podporuje WMO implementáciu 
mnohých environmentálnych dohovorov a pomáha pri poskytovaní poradenstva a hodnotení vládam v záležitostiach s 
tým súvisiacich. Tieto aktivity prispievajú k zabezpečeniu trvalo udržateľného kontinuálneho rozvoja národov. 

4. Záver 

Ako víziu do budúcnosti je potrebné zlepšiť modelovanie Zeme a asimiláciu údajov, aby bolo možné lepšie 
predpovedať počasie. Bude to vyžadovať čoraz podrobnejšie pozorovania atmosféry, hlbín oceánov, zemského 
povrchu a morského ľadu. Tieto pozorovacie požiadavky sa musia vyvíjať súčasne so zlepšovaním realizmu modelov. 
Nepretržitý pokrok v predpovedaní počasia však závisí od nepretržitých investícií do vývoja systémov naučených pri 
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pozorovaní Zeme. Jedným z meteorologických programov Svetovej Meteorologickej Organizácie je letecký 
meteorologický program. Jeho úlohou je poskytovanie spoľahlivých, včasných a nákladovo efektívnych 
meteorologických služieb vo vysokej kvalite pre užívateľov leteckej dopravy po celom svete. Pri riadení leteckých 
meteorologických služieb medzi sebou spolupracujú WMO a Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo ICAO. 
Spolupracujú na vytvorení a implementácii globálneho regulačného rámca pre národné meteorologické služby 
členských štátov, ktorý bude slúžiť ako základ pre poskytovanie meteorologických služieb, a to vysoko 
koordinovaným spôsobom. 

Program tak koordinuje všetky činnosti súvisiace s leteckou meteorológiou a zabezpečuje efektívny kontakt s 
ICAO podporou rozvoja meteorologických techník a postupov na poskytovanie služieb na základe požiadaviek 
používateľov. Pomáha cielene rozvíjať poskytovanie týchto služieb najmä v menej rozvinutých krajinách, s cieľom 
pomôcť im zabezpečiť plnenie medzinárodných požiadaviek na kvalitu, spôsobilosť leteckých meteorologických 
služieb ale aj požiadaviek na bezpečnosť leteckej dopravy. Vytvára tak poradenské materiály, modely osvedčených 
postupov a zabezpečuje dokumentáciu a školenia pre členské štáty. Čo sa týka prepojenia meteorologických satelitov 
a ich monitorovania Zeme na koordináciu činností zimnej údržby letísk, tak v tomto smere je táto symbióza na 
pomerne vyspelej technickej a technologickej úrovni. Hlavný nedostatok pri spracovaní týchto dát predstavuje najmä 
nedostatočné technické vybavenie niektorých letísk, ktoré nedisponujú potrebným hardvérom a softvérom na 
spracovanie, analýzu a následnú interpretáciu získaných údajov [5]. 
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