Instrukce pro vyplnění objednávkového formuláře

ČHMÚ poskytuje na základě písemné objednávky celou řadu informací z oblasti
meteorologie a klimatologie. Většinou se jedná o placenou službu.
o

informace o průběhu počasí pro konkrétní den (období) a místo
(výskyt vichřice, bouřek, údaje o srážkových úhrnech, intenzitě srážek, o
teplotě vzduchu a dalších meteorologických prvcích a jevech, apod.)

o

informace o statistických charakteristikách meteorologických prvků
(dlouhodobé průměry, normály, větrné růžice, četnosti výskytu
meteorologických jevů, apod.)

o
o

informace o zatížení sněhem a větrem
výpisy naměřených dat
(výpisy hodnot denních, měsíčních a ročních naměřených meteorologických
prvků)

o

klimatologické studie
(speciální zpracování dat dle požadavku zákazníka)

o

stálé dotazy
(poskytování meteorologických dat v pravidelném, např. týdenním, měsíčním
cyklu)

Jak postupovat v případě zájmu o tyto informace?
1) Podle mapy zjistěte, pod kterou pobočku ČHMÚ územně patří Vaše zájmová lokalita.
V případě nejasností, nebo pokud se jedná o dotaz zahrnující více lokalit pod správou více
poboček ČHMÚ, kontaktujte prosím centrum v Praze.
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/OS/stanice/ShowStations_CZ.html
2) Zájemcům o naše služby velmi doporučujeme telefonický kontakt podle územní příslušnosti,
kde se dozvědí více o dostupnosti dat, ceně, atd. Poskytování dat pro studentské a vědecké
účely je možné na základě uzavřené smlouvy, podrobnější informace lze získat také na níže
uvedených kontaktech.

Kontaktní údaje:
Centrální adresa
Pobočka Praha

e-mail
klima@chmi.cz
ilona.zuskova@chmi.cz
radek.nezbeda@chmi.cz
stanislav.toman@chmi.cz

Pobočka Ostrava

tatiana.canova@chmi.cz
vera.sedenkova@chmi.cz
pavel.lipina@chmi.cz

Pobočka Ústí nad
Labem

dasar@chmi.cz
vaclav.sedlacek@chmi.cz

Pobočka České
Budějovice

miloslava.starostova@chmi.cz
eva.kalna@chmi.cz

Pobočka Plzeň

zdenek.lepka@chmi.cz
karel.sklenar@chmi.cz
klima.brno@chmi.cz
svatava.kozlovska@chmi.cz
grazyna.knozova@chmi.cz
filip.chuchma@chmi.cz

Pobočka Brno

telefon
244 032 275
244 032 503 (Mgr. I.
Zusková), 244 032 525 (R.
Nezbeda), 244 032 502 (Ing.
S. Toman)
596 900 219; (Ing. P. Lipina),
596 900 217 (T. Čaňová),
596 900 211
(Ing. V. Šeděnková)
472 706 036 (Bc. V. Sedláček,
Z. Skokanová), 472 706 021
(Ing. D. Richterová)
386 460 384, 386 102 246
(Mgr. E. Kalná, Ing. J. Stach),
386 102 250 (RNDr.
M. Starostová)
377 256 622 (Mgr. Z. Lepka),
377 256 625 (Ing. K. Sklenář)
541 421 034 (RNDr.
S. Kozlovská, Dr. G.
Knozová), 541 421 031
(RNDr. F. Chuchma,Ph.D.)

hradec@chmi.cz
Pobočka Hradec
495 705 020 (Mgr. S. Kliegrová,
Králové
Ph.D.),
Dvorská
495 705 011 (ústředna)
410/102
503 11 Hradec
Králové –
3) Svobodné
Objednávku
prosím zašlete mailem nebo poštou na příslušnou pobočku ČHMÚ. Vzorové
dvory
formuláře ke stažení jsou k dispozici na webu www.chmi.cz.
Odkaz na smluvní podmínky:
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/ekonom/Vseobecne_smluvni_podminky/vseobecne_smlu
vni_podminky.html

