
  
 

Zveme Vás na meteorologický seminář konaný 22.–23. července 2006  
v budově Letecké školy v Praze-Ruzyni. 

 
Místo konání: budova Letecké školy, areál starého letiště Praha-Ruzyně, 

za budovou ŘLP, ulice K Letišti 
 
Doprava na místo určení: – z Florence a Hlavního nádraží: metrem C do stanice 

Muzeum zde přestup na trasu A do stanice Dejvická. Zde 
sledovat ukazatele na bus letiště, autobusem č. 119 až na 
zastávku Terminál Jih 

 – ze Zličína: autobusem č. 100 na zastávku Terminál Jih 
 – přístup k budově Letecké školy viz mapka, u recepce 
bude informační deska s patrem a číslem učebny  
  

  
 
 

 

AMATEUR STORMCHASING SOCIETY 
 

Meteorologický seminář věnovaný pozorování 
konvektivních bouří v terénu 



Orientační program 
 

1. den 
 od 10:00 možnost oběda v restauraci v budově 

 (možnost příchodu na učebnu) 
13:00 zahájení 
 – seznámení 
 – plánovaný program 
13:30 prezentace vlastních metod pozorování 
15:00 informační limity veřejně dostupných radarových dat 
16:15 prezentace vlastních materiálů 
 – fotky, videa, zajímavá pozorování 
18:00 konec 
 – večeře 
 

2. den 
   9:00 rizika spojená s pozorováním bouří 

10:00 jak fotografovat bouřky a blesky  – rady, názory, postupy... 
11:30 oběd 
13:00 zajímavé jevy spojené s konvektivní oblačností 
 – fotky a videa – pileusy, mammaty, húlavy, atd. 
14:00 tornáda a tromby v Česku  – významné případy z historie, vlastní pozorování 
16:00 postupy při dokumentování škod způsobených bouřemi a tornády 
 – čeho si všímat, jsme-li svědky tornáda  
 – jak analyzovat případné škody, rady, názory 
17:30 zakončení 
18:00 konec  – večeře 
 

Operativní změny programu vyhrazeny. 
V případě příznivé situace možnost výjezdu k pozorování bouří. 

 
 

Pokyny: – vlastní materiály pro prezentaci je možné přinést na CD, DVD, 
flash disku, videokazetě nebo příp. vlastním notebooku 

 – prezentovat materiály je možné v obvyklých formátech obrázků, 
Wordu, PowerPointu 

 – k dispozici bude tabule s fixy 
 – pro případ výjezdu si vezměte fotografické a případné 

meteorologické vybavení 



  
Stravování: v restauraci v budově, otvírací doba od 10:00 – 23:00 
 
Ubytování: k dispozici jsou dvoulůžkové pokoje vybavené barevnou 

televizí se satelitem, telefonem, pracovním stolem a vlastní 
koupelnou 

 
Parkování: možnost parkování přímo u budovy Letecké školy 
 
Cena maximálně: Kč 400,–  

– cena zahrnuje pronájem učebny s vybavením (projektor, 
video, PC) 

 
Kontakt: bourky@bourky.com 

Jan Drahokoupil:  607 550 485 
 Miroslav Sedlmajer:  605 423 856 
 Radek Sedlmajer:  723 015 840 
  
 

Těšíme se na Vaši účast, příspěvky a přínosnou diskuzi. 
 

Jan Drahokoupil 
Miroslav Sedlmajer 

Radek Sedlmajer 
 

  
 


