
OBSAH ROČNÍKU 2007 

HLAVNÍ ČLÁNKY 

Baller, Z. - Bauerová, J.: Vliv regionálního oteplování 
na vzrůst proměnlivosti reprodukčního procesu u rostlin 
a živočichů v lužním lese v letech 1961- 2000. 
Cást I. Byliny ... .. ....... .... ....... ... .. „ .... ..... „ .... .... ................... 49 

Ballerová, J. viz Bauer. Z. 

Bednái'ová, E. viz Srámek, V. 

Beranová, R. viz Pokorná, l. 

Borovans/...1'. J. - Kastne1; J.: Víkendový efekt 
přízemního ozonu v české republice .................. ........... . 117 

Brázdil, R. - Řezníčková, l. - Valášek, H. : Počasí 
v Čechách v letech 1805- 1806: konfrontace vizuálních 
a přístrojových pozorování .............................................. 187 

Brechle1; J. viz Fuka, V. 

Bi'ezková, l. viz Novák, P. 

Cahynová, M. - Huth, R.: Trendy v kalendáři 
povětrnostních situací HMÚ/ČHMÚ v období 

1946-2002 ··· ····· ···· ·········· ·· ········· ······· ···· ·· ··· ············· ····· ···· 175 

Černoclwvá, E. - Kalvová, J.: Změny délek období 
s charakteristickými teplotami vzduchu ....................... .. ... 85 

Černý, E. - Kede1; J.: Rozbor epizod vysokého 
znečištění ovzduší na počátku roku 2006 ve vztahu 
k meteorologickým podmínkám ......................................... 7 

Frolík, P. viz Novák, P. 

Fuka, V. - Brechle1; J.: Matematické proudění 
v mikroměřítku .. . . ......... ....................... ..... ... .. .. . ......... ...... 168 

Halmová, D. viz Pekárová, P. 

Hor/...1í, Z.: Meteorologické Zprávy vycházejí šedesát let .. 165 

Htinová, I.: Znečištění ovzduší v oblasti Los Angels ... ..... 43 

Huth, R. - viz Cahynová, M. 

Huth, R. viz Pokorná, l. 

Kede1; J. viz Černý, E. 

Fišák, J.: Obsah kapalné vody v mlze na Milešovce ...... .. 27 

Kalvová, J. viz Čemoclwvá, E. 

Kastne1; J. viz Borovanský, J. 

Kašpm; M. - Miille1; M.: Aplikace modelu pro objektivní 
analýzu gust front ........ .......... ........... ... ...... .... ....... .. ..... ...... 77 

Krška, K.: Assmanův aspirační psychrometr a jeho 
konstruktér ..... .. .... .... .... .. . ...... ......... .. ....... ....... ......... .. . . .... 194 

Ky::.narová, H. viz Novák, P. 

Lacinová, M. - Munzm; J.: „Nová" historická tornáda 
a tromby v českých zemích .... ... ..... ......................... ........ 152 

Možný, M. - Neková/', J.: Dlouhodobé kolísání počátku 
vegetační sezony v Polabí v letech 1876-2005 ................. 23 

Meteorologické zprávy, 60, 2007 

Miille1; M. viz Kašpar M. 

Munza1; J. viz Lacinová, M. 

Nekovái', J. viz Možný, M. 

Nemešová, /.: Klimatická změna jako součást 

změny globální ................................................................... . 

Novák, P. - Frolík, P. - B1~ezková, l. - Kyznarová, H.: 
Nowcasting srážek pomocí extrapolace radarového 
echa ................................................................................ . 147 

Novotn)í, R. viz Srámek, V. 

Pekárová, P. - Halmová, D.: Vývoj teploty vody Dunaja 
v Bratislave za obdobie 1926- 2005 ................................ 183 

Pokorná, l. - Beranová, R. - Huth, R.: Vztahy mezi 
cirkulačními mody a klimatickými prvky v české 
republice a jejich časová proměnlivost ............................. 65 

Pokorný, J. - Vaníček, K.: Automatizace měření slunečního 
svitu na stanicích Českého hydrometeorologického ústavu 
pomocí elektronických slunoměrů .................................. 106 

Pretel, J.: Mezivládní panel ke klimatické změně 
(IPCC) - Nová hodnotící zpráva z roku 2007 ................... 33 

Radová, M. - Seidl, J.: Paralaxa a snímky 
geostacionárních družic . .. .... .... ... ...... ........ . .. ....... .. .......... 156 

Řezníčková, l. viz Brázdil, R. 

Sandev, M .: Výjimečný průběh počasí v zimě 2006/2007 
v Česku .... .......... .. ....................................... .. ......... .. .......... 97 

Seidl, J. viz Radová, M. 

Sokol, Z.: Velmi krátkodobá předpověď atmosférických 
srážek pomocí statistických advekčních modelů .............. 13 

Sokol, Z.: Využití asimilace radarové odrazivosti 
pro velmi krátkodobou předpověď srážek .... ......... .......... 136 

Slllan, J.: Silné konvekční bouře a hodograf větru 
- vybrané případy z let 2001-2006 ...................... .. ......... 129 

Srámek, V. - Novotn)í, R. - Bednáfová, E.: Měření 
koncentrací přízemního ozonu pasivními dozimetry 
pro potřeby monitoringu zdravotního stavu le ů .............. 37 

Valášek, H. viz Brázdil R. 

Vaníček, K. viz Pokorn)Í, J. 

SVĚTOVÝ METEOROLOGICKÝ DEN 

Polární meteorologie: Pochopení globálních vlivů ........... 30 

INFORMACE 

Dai'íhelka, J.: Seminář ICCED na téma: Spolupráce 
meteorologů a hydrologů při předpovědích povodní ...... 125 

Fl)•Č, T. viz Simandl, P. 

1 



Hor/...ý, Z.: Atlas podnebí Česka u prezidenta „ . .. .......... .. .. . 42 Vlasák, V. viz Krška, K. 

Konvekční i konvektivní ..... „ ... .. . ... „ ................. ... ........ „. 198 Vondráčková, H. viz Lipina, P 

Krška, K. - Vlasák, V. : Nejstarší zobrazení plošného Zacharov, P.: Třetí mezinárodní seminář o verifikačních 
rozložení srážek na Moravě a ve Slezsku ......... .. ........ „ .. 127 metodách numerických modelů ............ .......... ..... ........ ... .. 58 

Lipina, P - Vondráčková, H.: IO let od katastrofálních 
povodní na Moravě v roce 1997 ............ ......... „ . .. .... 17 4, 193 

Možný, M.: Bioklimatologický seminář při příležitosti OSOBNÍ ZPRÁVY 
55. výročí observatoře Doksany a sedmdesátin Tolasz, R.: Profesor Obasi (24. 12. 1933-3. 3. 2007) ... .... 63 
prof. Klabzuby „ . ..... „ .. .. ........ . . . ... . ....... . . . .. „ .... .. .. „ . ......... ... 31 

Němec, L.: Teplota vzduchu v České republice 
Vaníček, K. - Tolasz. R.: 
Zemřel RNDr. Lubomír Coufal . .. ...... .... ......... ....... .... ... ... 161 

v červenci 2007 . ..... ... . ... ......... .................. ....... .... ........ .... 105 

Němec, l.: Výjimečně teplá druhá polovina roku 
Tolasz. R. viz Vaníček, K. 

2006 a leden 2007 v České republice .............. ........... 26, 29 Závodsf...)í, D.: RNDr. Juraj Rak, CSc„ už nie je 

Obrusník, /.: 15. kongres Světové meteorologické 
medzi nami ........ .. ...... .... ..... ...... .... .... ..... .......... .. ........... ..... 62 

organizace ................ .. .. ......... ... ........... ... .. ..... ...... .... ...... .. 126 Zemřel RNDr. Ladislav Křivský, CSc . ... ......... ... ........... .... 90 

Pretel, J.: Třetí část Nové hodnotící zprávy IPCC 2007 ... 76 

Rožnovsf...ý, J.: Aktuální otázky bioklimatologie 
zvířat 2006 ... .... . „ . . „ ..... .... . ... ... . .. . .... .. .... .... . . . . ..... .... . ... . .... .. 22 

RECENZE 

Rožnovský, J.: Klima lesa ....... ............. ... ......... .. .............. 162 Horký, Z. : Galérie géniů aneb kdo byl kdo ..................... .... 6 

Řezáčová, D.: Mezinárodní seminář o srážkách Horký, Z.: Malá doba ledová .... .. ....... ...... .... .... .. ...... .. .. .. .. 164 

v městských oblastech ............ .. ........... ............ ..... ....... „ .... 48 Horký, Z.: Novohradské hory a novohradské podhůří ... .. .. 61 

Sá!ek, M. : Jak se zrodilo jméno cyklony Kyrill .. ....... .... ... 32 Hork)í, Z.: 100 největších přírodních katastrof ........ ...... .... 12 
Sá!ek, M. - Simandl, P.: Znečištění ovzduší 
suspendovanými částicemi nad územím České republiky 

Kakos, V.: Počasí ...... .. ... ........... .. ........... ... ....... .... ........... ... 59 

dne 24. března 2007 .... .. .. .... .. ... .. ..... ........ ...... ..... .. ... ........ .. 92 Kopáček, J.: Skoro jasno ....... .. ...... .... ... ......... .. ... .... .... ..... 163 

Sere/, P. viz Simandl, P Pretel, J. : Nad knihami Václava Klause a Al Gora ......... .. 96 

Simandl, P - Sere/, P - Fl)•Č, T. : Extrémní srážky 
a blesková povodeň na území Prahy dne 19. 8. 2007 ..... 197 

Pretel, J.: Skeptický ekolog ............... ............... .......... .... .. 60 

Simandl, P. viz Sálek, M. 
Prošek, P.: Recenze na kartografické dílo Atlas podnebí 
Česka .. ......... ... ... ....... ... ............... .. ................... .. ... ....... .... .. 95 

Techlovsf...ý, B.: Certifikační audit Odboru letecké 
meteorologie ČHMÚ ..... .. ....... ......... .... ....... ...... ... ...... ..... 200 

Techlovský, B. : Měření dráhové dohlednosti na letišti MIMO RUBRIKY 
Karlovy Vary .. ..... ........... .... ........ ... ................ .. ... ........ .... ... 91 Typy povětrnostních situací na území České republiky 
Tydlitát, R.: Vojenští meteorologové v Afganistánu ...... .. .. 55 v roce 2006 ..... ......................... ............ .... ......... ............. .. .. 64 

Vaníček, K.: Scientific assessment of ozone Typy povetemostných situácií na území Slovenskej 
depletion: 2006 ...................... .... .......... .. .......... ... ........... .. .. 56 republiky v roku 2006 ............ .. ........... .... ........ .. ................ 64 


