
Doporučené meteorologické weby 
 

ČHMÚ: 
http://portal.chmi.cz/aktualni-situace/aktualni-stav-pocasi/ceska-republika/souhrnny-prehled 
 Pod obrázkem přehledu počasí najdete odkazy na MSG i NOAA družice, radar, výstupy 
radiosondážního měření Praha a Prostějov, model Aladin (mapový i meteogram) atd. 
 
Wetterzentrale / Top Karten: 
http://www.wetterzentrale.de/de/topkarten.php?map=1&model=gfs&var=1&time=3&lid=OP 
 V levém sloupci jsou nabídky: Parameter, Gebiet, Lauf, Member a Option. Já 
používám pouze první dvě, v Gebiet doporučuji vybrat Mitteleuropa a v Parameter potom 
mapy, které potřebujete. Pro lidi, kteří o meteorologii vědí alespoň něco, doporučuji 
Niederschlad (srážky), 2m Taupunkt (rosný bod), CAPE (energie troposféry), Wolker 
(množství oblačnosti v %), Min/Max (teploty), 850 hPa Stromlinien (předpověď proudění ve 
výšce 850 hPa = cca 1500m) a 10m Wind (předpověď větru při zemi). 
 
Meteo Blue Bern: 
https://www.meteoblue.com/en/weather/forecast/air/jihlava_czechia_3074199 
 Předpověď vertikálního řezu švýcarské služby. Vlevo nahoře najdete rovněž nabídku 
Forecast . Tu když si rozbalíte, najdete 7-day weather, předpověď na 7 dnů (spíše vyhlídku), 
ale jednotlivé dny si můžete rozbalit a máte je po 3 hodinách. Vpravo nahoře si pod symbolem 
ozubeného kolečka vyberte jazyk zobrazení a nahoře uprostřed zvolte lokalitu zájmu. 
 
NOAA: ARL – Air Resources Laboratory 
http://ready.arl.noaa.gov/READYcmet.php 
 Předpověď počasí v místě. Obsluha se bude možná zdát složitá, ale není tomu tak. 
Důležité je správně zadat souřadnice, protože se v okénku pro „Using a Code Identifier“ 
dostanete pouze na velká dopravní letiště (např. LKPR). POZOR: souřadnice musíte zadávat 
v desetinném tvaru a s tečkou (např. 49.214574 pro sever) a východní délku s nulou (např. 
015.212451), jinak vám to spočítá někam do Atlantiku. Pokud budete potřebovat další 
vysvětlení, podám vám ho. 
 
Doplňkové weby: 
Weather Udnerground 
https://www.wunderground.com/cgi-bin/findweather/getForecast?query=pws:IKRAJVYS12 
 Stránky spíše občanské předpovědi, ale docela užitečné. Začínají základními 
informacemi, ale níže je potom 10-ti denní předpověď, kterou si můžete pro každý den zvlášť 
rozbalit (Daily – Hourly – Customize). Pokud si otevřete nabídku Customize, navolíte si které 
informace chcete zobrazovat. Doporučuji si tuto stránku prohlédnout celou, je tam dost 
zajímavých informací, včetně astronomie (východy a západy, délka dne atd…) 
 
Foreca: 
http://www.foreca.cz/%C4%8Cesk%C3%A1-republika/Kraj-Vyso%C4%8Dina/Jihlava 
 doplňkové informace, spíše pro laiky, ale rovněž užitečné. Záleží, jaké zobrazení si 
zvolíte. 
 
Zdravím vás a přeji úspěchy. 
J.Kerum 
 


