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Světový, středoevropský a 
místní střední sluneční čas 

 

světový čas UTC - Universal Time Coordinated 
(koordinovaný světový čas) (Greenwich). 

Středoevropský čas SEČ je střední sluneční 
čas středoevropského poledníku (15 stupňů 
východně od Greenwiche),  

středoevropský čas se stanovuje následovně:  
 SEČ = UTC + 1 hodina.  
Letní čas začíná zpravidla poslední březnovou 

nedělí a končí poslední říjnovou nedělí. 
MSSČ (Olomouc-Holice 49°34’33’’N, 017°17’04’’E 
  -9’, tj. 6.51 hod. SEČ) 



Činnost pozorovatele 
10 minut před termínem do termínu 
oblačnost - předběžné pozorování 
stav počasí a meteorologické jevy - předběžné pozorování stav půdy 
 
v termínu pozorování 
výška nově napadlého sněhu (zima, od termínu 07 předešlého dne do 

termínu 07 dne měření) 
výška celkové sněhové pokrývky (zima, při souvislé sněhové 

pokrývce) 
oblačnost - definitivní zápis 
stav počasí a meteorologické jevy - definitivní zápis 
kontrola umístění čidla pro snímání přízemní minimální teploty 

(v případě nového sněhu, navátého sněhu apod.) 
kontrola sběrného otvoru u srážkoměru (příp. pročištění)  
každé pondělí 
měření vodní hodnoty celkové sněhové pokrývky  



Kontrola a údržba stanice 

Pozorovatel: 
vizuální kontrolu stavu radiačního krytu čidla teploty a 

vlhkosti vzduchu. 
pravidelně, nejméně 1 x měsíčně, kontroluje napnutí 

kotevních lan stožáru, 
udržuje pravidelným sečením trávník na stanici a 

zejména v okolí čidla minimální přízemní teploty 
v předepsané výšce (při sečení trávníku je nutno 
dbát opatrnosti v blízkosti kabeláže stanice u 
stožáru a k čidlu minimální přízemní teploty), 

kontroluje stav nabití baterie v databázi v programu 
řídícího počítače, při poklesu napětí pod stanovenou 
hodnotu je nutno zkontrolovat zapnutí hlavního 
jističe stanice. 

veškeré zjištěné závady obsluha stanice ihned ohlásí 
pověřeným pracovníkům pobočky ČHMÚ v jejíž 
správě se stanice nachází. 



Čidlo pro měření přízemní 
minimální teploty 

 

 umístění čidla ve výšce  
5 cm nad povrchem 
terénu (v letním i zimním 
období), tj. vytažení na 
sníh v případě zasněžení 
a označení přízemní tep. 
příznakem s 

 

 



vizuální kontrolu srážkoměru, zejména 
s ohledem na případné nečistoty, 
které by mohly způsobit 
zkreslení výsledků měření. 

před začátkem zimního období obsluha 
stanice odstraní z trychtýře 
automatického srážkoměru 
pružinu, která v letním období 
slouží jako ochrana záchytného 
otvoru vůči nečistotám, v zimním 
období má tato součástka 
negativní vliv na měření a snižuje 
účinnost vytápění, 

po ukončení zimního období obsluha 
stanice zasune ochrannou pružinu 
zpět do záchytného otvoru a 
provede kontrolu vodorovného 
ustavení srážkoměru. 

Kontrola a údržba srážkoměru 



Výška nově napadlého sněhu 
(nový sníh) 

 

Za nový sníh považujeme vrstvu sněhu nebo ledu, která přímo 
nebo nepřímo vznikla v důsledku tuhých srážek (sníh, 
kroupy, sněhové krupky, sněhová zrna, zmrzlý déšť, 
námrazové krupky, náledí, zmrazky; nikoliv však ledovka 
na zemi, protože ta vzniká při mrznoucích srážkách), 
který napadal od termínu 07 předešlého dne do termínu 
07 dne měření. 

Zápis naměřené výšky nového sněhu se provádí na celé cm 
(zaokrouhluje se) k předcházejícímu dni. Výška sněhové 
pokrývky menší než 0,5 cm se uvádí jako poprašek. 

  Při zápisu používáme následující symboly: 
  0R - sníh padal, ale do termínu měření roztál, 
  0N – nesouvislá pokrývka, 
  0P - poprašek. 

 



Celková výška sněhové pokrývky 
 

Měření se provádí každý den v termínu 07, pokud existuje 
souvislá sněhová pokrývka. Výška nesouvislé sněhové 
pokrývky se neměří. Pokud při přechodu od souvislé 
k nesouvislé sněhové pokrývce zůstal ležet sníh u 
sněhoměrné tyče, je pozorovatel povinen jej odstranit. 

 
Celková sněhová pokrývka se měří v celých cm ke dni 

měření. Výšku celkové sněhové pokrývky menší než 
0,5 cm uvádíme jako poprašek. Naměřená výška   
0,5 až 1,4 se zaokrouhluje na 1 cm. 

 
 Při zápisu používáme následující symboly: 
 0N – nesouvislá pokrývka, 
 0P - poprašek. 

 



Vodní hodnota celkové sněhové 
pokrývky 

 

Vodní hodnotou celkové sněhové pokrývky se rozumí 
množství vody obsažené ve sněhové pokrývce, které 
vznikne jejím úplným rozpuštěním a udává se v 
milimetrech vodního sloupce (s přesností na desetiny 
milimetru). 

 Měření se provádí v případě výskytu souvislé sněhové 
pokrývky o výšce 4 cm a více V případě nesouvislé 
sněhové pokrývky se vodní hodnota neměří. 

Měření pomocí velké srážkoměrné nádoby 
Vzorek sněhové pokrývky se odebere na místě s neporušenou 

rovnoměrnou sněhovou vrstvou tak, že se z ní pomocí 
volné srážkoměrné nádoby vyřízne svislý válec až 
k povrchu země 





 PAMATUJTE! 
1. K předešlému dni se zapisuje: 
a) množství srážek, 
b) výška nového sněhu. 
2. Ke dni měření se zapisuje: 
a) výška celkové sněhové pokrývky, 
b) vodní hodnota celkové sněhové pokrývky. 
3. Časové údaje o trvání, druhu a intenzitě srážek se 

zapisují k příslušnému kalendářnímu dni od 00.00 do 
23.59 hodin SEČ i SELČ dle platného aktuálního času. 

V případě jakékoli poruchy systému automatizované 
stanice, která má vliv na měření srážek (porucha 
napájení, závada na elektronice stanice nebo 
srážkoměru, porucha vyhřívání srážkoměru), je 
pozorovatel povinen neprodleně začít měřit srážky 
klasickým srážkoměrem a neprodleně informovat 
odpovědné pracovníky pobočky ČHMÚ. 



Odhad množství oblačnosti 
 

Množství oblačnosti vyjadřuje, jakou celkovou část oblohy, pro 
klimatologické potřeby vyjádřenou v desetinách (pro synoptické 
účely v osminách), oblačnost pokrývá. 

Množství oblačnosti odhadujeme z místa, které umožňuje 
přehlédnout celou oblohu. Roztroušená oblaka si představíme 
seskupena tak, aby se nepřekrývala, ale aby mezi nimi nebyly 
mezery. Pak odhadujeme, kolik desetin oblohy je zakryto oblaky, 
případně mlhou. Je-li pozorovatel zcela obklopen hustou mlhou, 
posuzuje se mlha jako oblačnost. 

Odhadnutý počet desetin pokrytí oblohy zapisujeme celým číslem od 0 
do 10. Množství oblačnosti 0 se zapisuje pouze tehdy, když je 
obloha bez jediného obláčku. Jsou-li viditelné i malé stopy oblaků, 
tedy také tehdy, když je méně než 1/10 oblohy pokryta oblaky, 
musí být udán stupeň pokrytí oblohy 1. Množství oblačnosti 9 se 
uvádí i tehdy, když jsou při zcela zakryté obloze v oblačnosti jen 
zcela malé modré mezery. Číslo 10 značí, že obloha je zcela 
zakryta oblačností nebo hustou mlhou a není vidět ani kousek 
modré oblohy nebo hvězdného nebe. Množství 2 až 8 se odhaduje 
co nejpřesněji podle desetin skutečného pokrytí oblohy. 



Stav počasí 
 

Stav počasí slouží k zaznamenání výskytu atmosférických jevů, které jsou 
v příslušném termínu pozorovány, k jejich vyjádření se používá 
definovaných kódových čísel. 

Stav počasí zaznamenáváme podle následující tabulky: 
0 Jasno (množství oblačnosti 0 až 2 desetiny) 
1 Polojasno (množství oblačnosti 3 až 7 desetin) 
2 Zataženo (množství oblačnosti 8 až 10 desetin) 
3 Zvířený sníh nebo prach 
4 Mlha 
5 Mrholení 
6 Déšť 
7 Sníh nebo sníh s deštěm 
8 Přeháňka 
9 Bouřka blízká nebo vzdálená 
  
Kódová čísla 0 až 2 musí souhlasit s údajem o množství oblačnosti. Kódová 

čísla 3 až 9 musí odpovídat zápisu v poznámkách o průběhu počasí. 
Pokud se vyskytuje několik jevů současně, zapíše se jev s nejvyšším 
kódem. 



Stav půdy 
Stavem půdy rozumíme konsistenční vlastnosti povrchové vrstvy půdy (nikoliv porostu). 

V bezmrazovém období určují stav půdy především kapalné srážky, v zimním období 
mráz, který způsobuje mrznutí půdy (přesněji vody obsažené v půdě), dále sněhová 
pokrývka a její kvalita. 

 
Kódová čísla 0 - 3 zjišťujeme na vybraném rovném kousku půdy bez porostu. Při určení 

kódového čísla 2 si můžeme vypomoci prohlídkou nejbližšího okolí stanice. Není 
dovoleno se však řídit stavem silnic nebo asfaltových cest, kde může voda zůstat v 
kalužích delší dobu. Při určování hodnot kódového čísla 4 - 9 prohlížíme celé okolí 
stanice včetně vozovek a chodníků (místa s uměle narušenou sněhovou pokrývkou 
nebereme v úvahu). Číslo 0 se udává, je-li povrch půdy vyloženě suchý, nikoliv však 
zmrzlý. Půdní částice se při mačkání drolí na prach, vítr zvedá prach z půdy. 

Kódové číslo 1 se udává tehdy, když je povrch půdy (nikoliv porostu !) vlhký (ve značném 
rozpětí), již se nepráší, ale kaluže se ještě neobjevují. 

Kódové číslo 2 znamená, že povrch půdy je rozmočený a spodní vrstvy již nevsakují vodu. 
Voda stojí v menších nebo větších kalužích. 

Za holomrazu se stav půdy značí číslem 3 (nikdy 0!). 
Při určování stavu pomocí čísla 4 bereme v úvahu i vozovky a chodníky. 
Leží-li v okolí stanice sníh, používají se čísla 5 - 9 bez bližšího určení, zda půda pod 

sněhem je zmrzlá či nikoliv. 
Kódové číslo 5 se používá jen tehdy, když se uvádí nesouvislá sněhová pokrývka (v okénku 

Sněhová pokrývka je uvedeno 0N). 
Kódová čísla 6 - 9 se používají i při poprašku (v okénku Sněhová pokrývka je uvedeno 0P 

nebo výška sněhové pokrývky v cm). 



Atmosférické jevy 

U atmosférických jevů zaznamenáváme: 
• vlastní atmosférický jev, 
• vzdálenost místa výskytu jevu od místa pozorování, 
• intenzitu jevu, 
• časové údaje o době začátku a konci jevu. 

 
Atmosférické jevy zaznamenáváme pomocí mezinárodních 

značek (symbolů). Značky atmosférických jevů jsou 
uvedeny v denním záznamníku a dále v tomto návodu vždy 
u popisu každého jevu. 

Za den pozorování se považuje časový úsek od 00.00 do 
23.59 hodin SEČ i SELČ v souladu s aktuálně platným 
časem. V tomto smyslu se zapisují do výkazu poznámky o 
průběhu počasí a určuje se výskyt meteorologických 
jevů.  



 Časové údaje se zaznamenávají s přesností na minuty. Zapisují se v 
aktuálním čase (SEČ, SELČ). Pokud z nějakého důvodu není znám 
přesný začátek nebo konec jevu, použije se pro zápis následujících 
mezinárodních časových zkratek: 

 
na – od půlnoci do rána 00 – 07 
p – odpoledne 12 – 19 
ma – časně ráno 04 – 07 
v – večer 19 – 22 
d – den 07 – 19 
np – od večera do půlnoci 19 – 24 
a – dopoledne 07 – 12 

 
 Zde je nutno připomenout a zdůraznit, že meteorologické jevy jsou 

zaznamenávány za časový úsek od 00.00 do 23.59 hodin SEČ nebo 
SELČ (tj. den pozorování), dle platného aktuálního času. Pokud jev 
trvá přes půlnoc do dalšího dne, je zapotřebí jej prvního dne 
ukončit - časovou značkou – np (23.59 hod.), a v dalším dnu zapsat 
jev znovu a jako počátek použít časovou značku – na (00.00 hod.).  



Přerušovaný jev 
Zvláštní případ záznamu časových údajů nastává 

ve chvíli, kdy se vyskytuje během dne časté 
střídání atmosférických jevů (přeháňky, slabý 
občasný déšť apod.) tak, že není možné určit 
přesné časové intervaly s daným jevem a 
bez něj nebo pokud intervaly bez daného 
jevu nepřesahují 20 minut a počet intervalů 
s daným jevem je roven alespoň 3. 
V takovém případě je jev pokládán za občasný, 
do poznámek uvedeme začátek a konec 
výskytu jevu a mezi ně zapíšeme „i“  

   (např. 9.00 - i - 12.10). 



Chyby v měření automatických 

stanic 
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malá přestávka a pokračujeme… 


