INTERNET

DALŠÍ ADRESY

ZAJÍMAVÉ WWW STRÁNKY

Počasí je v současné době
hodně sledované. To, jaké
(možná) bude počasí
v nejbližších i vzdálenějších
dnech, se dozvíte také na
internetu.

STRÁNKY ČESKÉHO
HYDROMETEOROLOGICKÉHO
ÚSTAVU

http://www.chmi.cz/
Předpověď najdete na adrese http://www.
chmi.cz/meteo/om/cr/pre_o_cr.html.
Z hlavní stránky se k předpovědi
dostanete přes odkaz Předpověď počasí.
Zde si můžete vybrat druh předpovědi: počasí pro celou Českou republiku,
předpověď regionální, evropskou, světovou či předpověď pro surfaře.
Naleznete zde také krátkodobou
předpověď (na tři dny) i měsíční
předpověď. V nabídce je i předpověď
biometeorologická.
Vrátíte-li se na hlavní stránku,
můžete pomocí odkazu Čistota ovzduší získat informace o imisní situaci
ve vašem kraji či s využitím odkazu
Povodňová služba získat předpověď
povodňové služby.

JAKÉ BUDE
POČASÍ?
STRÁNKY INTERNETOVÉHO
VYHLEDÁVAČE
http://www.zacatek.cz/
Aktuální předpověď počasí naleznete
na adrese http://pocasi.zacatek.cz/.
Tato internetová stránka slouží převážně jako zdroj informací všeho druhu
(televizní program, zpravodajství, kultura, cestování), mimo jiné zde najdete i předpověď počasí. Na výběr je zde
ze dvou hlavních předpovědí: aktuální
počasí ve světě a předpověď počasí pro
Českou republiku. Při volbě počasí ve
světě máte na výběr ze široké škály států. Po zvolení světadílu a státu se objeví

Na stránkách
E-počasí.cz si
můžete o počasí
také popovídat.

seznam měřicích stanic v daném státu
a také tabulka, kde jsou zaznamenána
data za posledních 30 až 90 dní. Pokud
vás zajímá spíše dlouhodobá předpověď
na našem území, dostane se vám mož-
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nosti nahlédnout o 20 dní zpět a o 10
dní dopředu prostřednictvím grafu.

E-PŘEDPOVĚĎ POČASÍ
http://www.e-pocasi.cz/
Po otevření stránek s uvedenou adresou se na obrazovce objeví jedna z nejpřehlednějších předpovědí počasí.
Možností, jak si nechat předpovědět
počasí, je tu opravdu mnoho: aktuální stav počasí, předpověď na další
den, dlouhodobá předpověď, předpovědi počasí ve světě a další možnosti. Naleznete zde i satelitní snímky a obrázky z webových kamer.
V místním e-shopu si můžete zakoupit teploměry, srážkoměry, barometry a další zařízení. Máte-li své WWW
stránky, pak možná uvítáte přehled
služeb, které můžete využít při zveřejnění informací o počasí na svých stránkách. Stránky také nabízejí možnost
o počasí diskutovat.

Předpověď na
Atlasu nabízí mimo
jiné odkazy na čas
východu a západu
slunce.

Stránky Českého
hydrometeorologického ústavu nabízejí řadu různých
předpovědí.
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http://windguru.cz
http://www.meteopress.cz/
http://www.zdroj.cz/pocasi/
http://www.enviweb.cz/pocasi/
http://www.novinky.cz/pocasi/
http://www.cent.cz/www/pocasi.htm

losti větru apod. Je zde i možnost prohlédnout si řadu zajímavých fotograﬁí
či přečíst si články týkající se bouřek
nebo vývoje počasí.

STRÁNKY ZE SVĚTA POČASÍ
http://www.in-pocasi.eu/
Místní předpověď počasí najdete na adrese http://www.in-pocasi.
eu/predpoved-pocasi/.
Na hlavní stránce si můžete vybrat
buď předpověď počasí v Evropě, nebo
aktuální předpověď v ČR. Stránky
nabízejí také archiv počasí: v něm
najdete odkazy na naposled přidané
položky. Pokud to, co vás zajímá, není
v dotazech, můžete svůj dotaz odeslat
pomocí formuláře, který je součástí stránek. Součástí stránek jsou také
radarové snímky. V nabídce aktuálního
počasí máte mnoho možností, například přehled o momentálním teplotním
stavu na území ČR, informace o rych-

stránek, na kterých také lze najít
informace o počasí:

TAKÉ ATLAS MÁ SVÉ POČASÍ
http://www.atlas.cz
Na těchto internetových stránkách je
mnoho zajímavých věcí, ale jelikož
tématem tohoto článku je předpověď
počasí, věnujme se jí. V hlavním menu
na levé straně stránky je přibližně uprostřed odkaz Počasí.
Pod mapou, která ukazuje předpověď
na aktuální den, je předpověď na pět
následujících dnů. V případě, že zobrazíte další část stránky, uvidíte předpověď
na aktuální den pro jednotlivé kraje.
V pravé horní části stránky je teplota
ve velkých městech a různých letoviscích. Přes nabízené odkazy se můžete
dostat na stránky s informacemi o sjízdnosti řek, o stavu ovzduší a o časech
východu a západu slunce v aktuální den
ale
ve velkých městech ČR.

