
m/s km/h °B název popis

0 - 0,2 < 1 0 bezvětří kouř stoupá kolmo vzhůru

0,3 - 1,5 1 - 5 1 vánek kouř stoupá podle větru, ale větrná růžice se nepohybuje

1,6 - 3,3 6 - 11 2 slabý vítr
vítr je cítit na tváři, listy stromů šelestí, větrná růžice se 

začíná pohybovat

3,4 - 5,4 12 - 19 3 mírný vítr
listy a větvičky stromů jsou v trvalém pohybu, vítr 

pohybuje praporky, slabě čeří vodu

5,5 - 7,9 20 - 28 4 dost čerstvý vítr
vítr zvedá prach a kousky papíru, pohybuje slabšími 

větvičkami, napíná praporek

8,0 - 10,7 29 - 38 5 čerstvý vítr
listnaté keře se začínají hýbat, na stojaté vodě se tvoří 

menší vlny se zpěněnými hřebeny

10,8 - 13,8 39 - 49 6 silný vítr
vítr pohybuje silnějšími větvemi, sviští dráty el. rozvodů, 

použití deštníku je nesnadné

13,9 - 17,1 50 - 61 7 prudký vítr vítr pohybuje celými stromy, chůze proti větru je obtížná

17,2 - 20,7 62 - 74 8 bouřlivý vítr vítr ulamuje větve, chůze proti větru je téměř nemožná

20,8 - 24,4 75 - 88 9 vichřice
vítr působí menší škody na stavbách — strhává tašky ze 

střech, komíny...

24,5 - 28,4 89 - 102 10 silná vichřice
vyskytuje se na pevnině zřídka, vyvrací stromy, působí 

škody na stavbách

28,5 - 32,6 103 - 117 11 mohutná vichřice
vyskytuje se velmi zřídka, působí velké škody na domech 

i lesích, poráží chodce

>32,7 > 118 12 orkán ničivé účinky

BEAUFORTOVA STUPNICE SÍLY VĚTRU



°B název popis

0 bezvětří kouř stoupá kolmo vzhůru

1 vánek
kouř stoupá podle větru, ale větrná růžice se 

nepohybuje

2 slabý vítr
vítr je cítit na tváři, listy stromů šelestí, větrná 

růžice se začíná pohybovat

3 mírný vítr
listy a větvičky stromů jsou v trvalém pohybu, vítr 

pohybuje praporky, slabě čeří vodu

4 dost čerstvý
vítr zvedá prach a kousky papíru, pohybuje 

slabšími větvičkami, napíná praporek

5 čerstvý vítr
listnaté keře se začínají hýbat, na vodě se tvoří 

menší vlny se zpěněnými hřebeny

6 silný vítr
vítr pohybuje silnějšími větvemi, sviští dráty el. 

rozvodů, použití deštníku je nesnadné

7 prudký vítr
vítr pohybuje celými stromy, chůze proti větru je 

obtížná

BEAUFORTOVA STUPNICE SÍLY VĚTRU

Určovat ptáky, zejména podle hlasu, je vhodné do 3°B.

Tato tabulka je určena pro vystřižení a nalepení do terénního deníku. 
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