Výzva kee spolupráci na řešení odborného proojektu

Spolup
práce s Amatérsk
A
kou meteeorologick
kou společností v oblasti dat o
počasíí v oblastii vinařský
ých oblasttí při řešeení projek
ktu Ministterstva ku
ultury
Řešitel projektu: Doc.
D
Jiří So
ochor – M
Mendelova univerzita,
u
odpovědný
o
řešitel: Pro
of. René
Kizek – Slovenská společnost
s
pro
p vesmírnné aktivity

Primárnním zájmovvým územím
m jsou oblaasti, kde jso
ou vinice. Území
Ú
je ráámcově ohrraničeno
přiložennou mapou.

Cílem jje vytvořit sumární a přehledovvé informa
ace o průb
běhu počasíí na daném
m území
s ohledeem na pěstování révy vinné.
Pro zpraacování proojektu jsou vítána
v
jakákkoliv data, případně
p
i daalší záznam
my.
Historiccká data: 2000 – 20
015, průměrrné denní teploty,
t
maax, min, přříz. min., průměrná
p
vlhkost vzduchu, průměrná
p
ry
ychlost větru
ru, množství srážek, su
uma slunečnního záření,, vše pro
jednotlivé dny jednnotlivých měsíců.
m
Sam
mozřejmě jssou vítána jakákoliv daata. Podrob
bnosti ke
zpracovvání a charrakterizován
ní dat a ooblasti měřření bude vyřešeno v případě zájmu
z
o
spoluprááci.
Aktuáln
ní data: víítána je och
hota provésst vybraná mikrometeo
m
orologická m
měření ve vinařské
oblasti, jakéhokolivv rozsahu a množství dat. Vlastn
ní návrh exp
perimentu sse upřesní v případě
zájmu o jeho realizzování.
Jiná daata: fenologgická data o jednotlivvých fenofáázích na rév
vě. Data o chorobách a jejich
výskytuu v daném rooce. Použitíí chemickýcch přípravků
ů, průběh teechnologickkých prací apod.
a
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Jiná daata: o mimoořádných ud
dálostech poozorovaných
h ve sledovaném územ
mí, bodové přívalové
p
srážky, bouřky, suupercely, krroupy, pracchové víry a další mééně časté pprojevy exttrémního
počasí.
Jiná daata: o dalšších mimořřádných uddálostech, které
k
by mohly mít vvztah ke slledované
problem
matice.
Výstup:: sumarizacce dostupn
ných dat ddo sumárn
ní publikace (všichni přispěvateelé jsou
automatticky součásstí pracovníího kolektivvu).

V případě zájmu prosím pište
p
na uuvedené e--mailové kontakty:
k
kkizek@sci.m
muni.cz;
jiri.sochhor@mendeelu.cz, a pro innformaci také na adresu předsedy AMS:
info@am
materskameeteorologie..cz
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