
Návod na předpověď

Tak vážení. Pokud hodláte před-

povídat počasí aniž byste se díva-

li na televizi nebo naslouchali rá-

diu, máme tu pro vás návod.

Předně k větru. Můžeme říci, že 

čím je vítr silnější tím více se bu-

de počasí měnit. A to buď od 

jasného k oblačnému nebo 

naopak. Podle směru odkud fou-

ká toho můžeme zjistit ještě 

více. Ze západu od moře jde 

vlhký vzduch přinášející déšť a 

zataženo. Od jihu jde vzduch 

ohřátý z Afriky a Středomoří, ale 

může být též vlhčí jak nasál vo-

du z moře. Z východu jde sucho, 

většinou jasno, ale tenhle vítr u 

nás moc nevane. A nakonec seve-

rák. Ten přináší studený, ba le-

dový vzduch od pólů, někdy se 

srážkami, někdy bez nich.

Dále nám napoví mraky. Na ob-

rázku vidíte jejich základní typy. 

Z těch nízkých černých (nim-

bostratus) dost často prší. Jsou to 

taková ta nízká mračna zakrývají-

cí celou oblohu. Naproti tomu cu-

mulus je mrak mnohem přívě-

tivější. Věští stálé počasí na 

několik příštích dnů, ale bývá do-

provázen větrem a studeným 

vzduchem - což ostatně platí pro 

všechny ostatní druhy cumulů na 

obrázku. Vypadají jako chomáč-

ky a mají typický mrakovitý 

tvar, liší se od sebe hlavně výš-

kou, v níž se nacházejí. Cumulo-

nimbus je zase mrak, se kterým 

se lze setkat hlavně v létě - půso-

bí bouřky. Straty jsou oproti cu-

mulům jinačí. Nebývají jasně 

ohraničené, často jsou přes sebe 

navrstvené, občas jimi slabě pro-

svítá slunce, mají spíš podobu ml-

hy, která se zvedla do výšky, z 

těch nižších může sprchnout. Po-

slední jsou cirry. Jsou to mraky v 

nějvyšších výškých kolem 10 

km. Tvořené ledovými krys-

talky. často předcházejí tomu, že 

se ochladí.

Podle červánků lze taky leccos 

říct o tom, jak bude v nejbližším 

čase. Zapadá-li slunce po jasném 

dni v jasně nachových červán-

cích, pohoda vytrvá. Když večer 

větší část oblohy zaujmou bělo-

žluté nebo světle červené 

červánky, dostaví se vbrzku vě-

trné počasí.

Tolik několik málo tipů. Vy urči-

tě máte ještě další zálesácké zna-

losti o tom, jak počasí určovat 

podle chování přírody kolem 

vás. Klidně použijte doda-

tečných informací, pranostik a 

dalších fíglů.

A nakonec si můžete svoji 

přesnost ověřit nejen podle telky, 

ale hlavně podle toho, jak bude 

ve skutečnosti :-)




