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Úvod 

Programy METEO11 MAKER a METCM & METB3 to METEO11 představují nástroje k řešení 
nekompatibility dělostřelectva AČR s ostatními armádami NATO v rámci meteorologické přípravy. 
Dělostřelectvo AČR může prostřednictvím těchto programů realizovat výpočty meteorologických zpráv 
METEO11 podle výpisů naměřených meteorologických dat ve formátu OriginalMetData nebo provádět 
konverze standardizovaných formátů meteorologických zpráv METCM a METB3. Formát 
meteorologické zprávy METEO11 je u dělostřelectva AČR nezbytný k přípravě prvků pro střelbu 152mm 
ShKH vz. 77.   

 

Program METEO11 MAKER 

Program METEO11 MAKER implementuje model výpočtu meteorologické zprávy METEO11 podle 
výpisu naměřených meteorologických dat ve formátu OriginalMetData, který je generován počítačem 
MARWIN MW32. Sestavení meteorologické zprávy METEO11 podle výpisu naměřených 
meteorologických dat je nepřesnější způsob alternativního výpočtu meteorologické zprávy METEO11, 
proto je třeba tento způsob využívat prioritně. Programem METEO11 MAKER lze vygenerovat 
meteorologickou zprávu METEO11 téměř shodnou se zprávou, která by byla vygenerována počítačem 
meteorologické soupravy. 

Program METEO11 MAKER se po instalaci v operačním systému WINDOWS spouští přes ikonu 
přidanou na plochu nebo přes START nabídku v adresáři Univerzita obrany. Program METEO11 MAKER 
vyžaduje ke své činnosti přibližně 135 MB volné operační paměti. 

Po načtení souboru OriginalMetData s výpisem naměřených meteorologických dat (po kliknutí 
na tlačítko „Načti soubor s meteo daty“ a zadání cesty k souboru) aplikace METEO11 MAKER 
(obrázek 1) vypočítá postupně všechny řádky meteorologické zprávy METEO11.  

 

Obrázek 1 Aplikace METEO11 MAKER 
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Aplikace METEO11 MAKER provádí výpočty středních hodnot meteorologických prvků až do standardní 
výšky 12000 metrů a zároveň kontroluje, zda se v souboru OriginalMetData nachází dostatečné 
množství údajů, potřebných k sestavení meteorologické zprávy METEO11. Jestliže meteorologické 
sondování nebylo provedeno do výšky minimálně 12 kilometrů, program sestaví meteorologickou 
zprávu METEO11 pouze pro standardní výšky, ke kterým má dostatek informací z provedeného 
meteorologického sondování, a upozorní na to uživatele.  

Sestavení meteorologické zprávy METEO11 se programem METEO11 MAKER provede ihned po vybrání 
souboru OriginalMetData. Od uživatele aplikace se vyžaduje pouze zadání cesty k souboru v klasickém 
Windows dialogu k otevření souboru (OpenDialog). Příklad vygenerované meteorologické zprávy 
METEO11 programem METEO11 MAKER je uveden na obrázku 2. Zobrazení ostatních ovládacích prvků 
ve formulářovém okně aplikace proběhne až po sestavení meteorologické zprávy a do vybrání souboru 
jsou před uživatelem skryty. Tento přístup umožňuje velmi jednoduché a jednoznačné ovládání 
programu.  

 

Obrázek 2 Příklad sestavené meteorologické zprávy METEO11 programem METEO11 MAKER 

Po vygenerování meteorologické zprávy METEO11 se vpravo od tlačítka „Načti soubor s meteo daty“ 
zobrazí datum a čas začátku platnosti meteorologické zprávy METEO11. Meteorologická zpráva 
METEO11 je vypsána do rámečku ve formulářovém okně. Střední hodnoty meteorologických údajů 
jsou zapsány do samostatných řádků po jednotlivých standardních výškách meteorologické zprávy 
METEO11. Pod rámečkem s meteorologickou zprávou METEO11 se zpřístupní tlačítko „Ulož jako TXT“, 
které umožňuje uložení vygenerované meteorologické zprávy METEO11 do textového souboru. 
Po kliknutí na tlačítko uživatel zadá cestu a název souboru, do kterého chce meteorologickou zprávu 
METEO11 uložit. Takto vygenerovaný soubor pak může předat dalším uživatelům meteorologické 
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zprávy. Příklad meteorologické zprávy METEO11 zapsané do textového souboru je uveden na obrázku 
3.  

 

 

Obrázek 3 Příklad meteorologické zprávy METEO11 zapsané programem METEO11 MAKER do textového souboru 

 


