
Projekt 
Brána do vesmíru 

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. 

Krajská hvezdáreň v Žiline 



Návody pro pozorovatele 
meteorologických stanic              
v ČHMÚ (HMÚ, SÚM) 

Pavel Lipina 

ČHMÚ pobočka Ostrava 

 

Seminář ČMeS  23. – 25. září 2013 ve Svratce 





6 stran formátu A5 

Dr. Carl Jelinek 

• nedatováno 
(vydávané ročenky 
Bericht der 
meteorologischen 
Commission des 
naturforschenden 
Vereines in Brünn 
1879–1911), 
spolek byl založen 
v roce 1861 

 



„Pozorování se děje obyčejně o 7. hodině ráno, o 2. hodině 

odpoledne a o 9. hodině večer. Ranní pozorování může 

býti prováděno i dříve, kupř. o 6. hodině, nikoliv však 

později, kupř. o 8. hodině, obzvláště ne v létě. Večer 

může se pozorovati, ku př. až o 10. h, nebo již  o 8. h.“ 

• síla větru v 10 stupních (Smithsonova stupnice) 

„Žádáme pány pozorovatele co nejdůtklivěji, aby zanášeli 

do tabulek jen opravdu pozorovaná data a nebylo-li jim 

možno v některé dny pozorovati, ať nechají v seznamech 

ona místa raději nevyplněna, než aby dle dobrozdání tam 

vepsali nesprávné údaje. Tím by se poškozoval 

nejdůležitější požadavek přísné pravdy.“ 



Návod k meteorologickým pozorováním 

• A. Gregor, 1920, SÚM 

• 34 stran formátu A4 

• předmluva a roztřídění stanic 

• podmínky zřízení 
meteorologické stanice 

• pozorovací přístroje 

• pozorování, která se mohou 
konati i bez přístrojů 

• zapisování meteorologických  
pozorování 

• bouřky 

• přepočítací tabulka tlaku 

• nárys větší dřevěné budky 

 



Roztřídění stanic 
• Na stanicích I. řádu se většinou meteorologická pozorování 

zaznamenávají soustavně registračními přístroji. 

• Observatoře – stanice I. řádu, kde konají odborníci ještě jiná 

speciální měření. 

• Ve stanicích II. řádu zaznamenává se třikrát denně tlak 

vzduchu, teplota a vlhkost vzduchu, směr a síla větru, srážky    

a  ostatní meteorologické úkazy. 

• Stanice III. řádu pozorují stejně jako stanice II. řádu, jen 

odpadá tlak vzduchu a vlhkost. 

• Stanice dešťoměrné (ombrometrické), také někdy IV. řádu.   

Někdy pozorují též teplotu vzduchu. 

• Bouřkové stanice pozorují a hlásí bouřky a krupobití. 

 

 



Dešťoměr 

• Nejlepší poloha je postaviti ho na nějaký kamenný, 

nebo betonový podstavec, nebo zavěsiti na nízký kůl, 

aby okraj nálevky nebyl výše než 1 m nad zemí. 

• .. nemá nikdy býti postaven na střechách nebo na 

věžích (byl by tam vystaven silnému vzdušnému 

proudění, tvořícímu nad nálevkou vír, jímž je déšť a 

sníh odhazován.) 

• V Praze Klementinum byl postaven dešťoměr ode 

dávna na střeše 26 m nad zemí a bylo jím změřeno o 

11% méně než při zemi. 

 



Zapisování met. pozorování 

• Výjimečně připouštíme ještě 

kombinaci pozorování 7,1,9 

• Pozorování konáme podle místního 

času. Meteorologický ústav sdělí 

každé stanici rozdíl jejího místního 

času od  středoevropského 

(nádražního). Pozorovatel ať občas 

kontroluje své hodiny se 

středoevropským časem na 

nádražích ve 12 hodin v poledne 

oznamovaným. 



Organisace meteorologických stanic v síti státního 
ústavu meteorologického československé republiky 

 Dr. Alois Gregor, 
Praha 1925 

 11 stran, formát A5 
 

• přehled sítí 

• rozdělení stanic 

• umístění a popis 
přístrojů 

• doby pozorovací 

• seznam přístrojů 



    … především teploměry musejí být nejlepší jakosti           

(z jenského skla). Pro základní měření se berou rtuťové 

teploměry (stálost jejich oprav je větší než oprav 

teploměrů alkoholových). 
 

 … umístiti teploměr možno v   

a) v plechové budce (na severní straně domu, kde je stín 

nejen v denní době pozorování (7h, 14h), ale i nejméně 

hodinu před tím), pro extrémní teploměry má býti budka 

ve stálém stínu po celý rok) 

b) v žaluziové budce (90 cm x 50 cm x 50 cm).  

 Budku vyrobí každý truhlář podle náčrtu SÚM 

 



Stručný návod k povětrnostním pozorováním 
v síti Státního ústavu meteorologického 

• A. Gregor, 1927, SÚM 

• 37 stran formátu A5 

• všeobecné pokyny 

• tlak a teplota vzduchu 

• teplota maximální a minimální 

• vlhký teploměr 

• vlasový vlhkoměr 

• oblačnost a povětrnostní symboly 

• poznámky o průběhu počasí 

• bouřky, vítr a srážky 

• statistika 



 Srážky 

 Úplný srážkoměr sestává se z 5 kusů, průměr nálevky je 

25,2 cm, záchytná plocha 1/20 m2. 

Měření pouze celkové sněhové pokrývky  

Upozorňuje se na dvojí počítání měsíčního průměru 

teploty, který nemá býti vzájemnou kontrolou, nýbrž 

průměr podle vzorce: Tpr = (T7 + T14 + 2*T21)/4 

Každodenní průměr teploty počítá se však (na rozdíl od 

odlišného ustanovení sítě hydrografické) jen obyčejně t. j. 

podle vzorce: Tpr = (T7 + T14 + T21)/3 



Státní ústav meteorologický v prvém desetiletí 
republiky 1918-1928 

Budova matematicko-přírodovědných 
ústavů Karlovy university v Praze 

II., U Karlova č. 3 

 



Počet stanic SÚM      
v roce 1928: 

observatoře         4 

řád I.                   38 

řád II. a)             39 

řád II. b)             86 

řád III.                26 

řád IV.                  0 

SÚH (III. a IV. řádu) 

             1855 stanic 

12 vojenských st. 
(I. a II. řádu)   

Státní ústav 
bioklimatický 

 podobná hustota  
stanic jako SÚM 

 



   V roce 1928 bylo ve staniční síti SÚM 38 stanic se 
žaluziovou (anglickou) budkou, před převratem pouze     
9 (v Čechách, na Moravě a ve Slezsku) 



   Uveřejňujeme zde zároveň na věčnou paměť jména i 
podobizny těch, kdo sami anebo jejichž rodina nastřádala 
pozorování za více jak 40 let, jsou to (např.): 

    † p. G. Thal, ředitel školy v 
Suchdole (nad Odrou), 
pozorovatelem od 1873 do 
1924  (50 let) 

    (zemřel dne 13. VI. 1924) 

 



     Není jinak možno, aby za 10 let řada tak rozsáhlá 

neprořídla úmrtím. Sděluje zde seznam všech, kdo nás 

navždy opustil. Vlastivědné práce zůstávají trvalým 

pomníkem záslužných příspěvků. 





Návod ku samopisným přístrojům meteorologických 
stanic I. řádu 

 Dr. F. Kocourek, 1931 

 35 stran, A5 formát 

• samopisné (jinak 
registrační, nebo 
autografické): 

 - barograf 

 - thermograf 

 - hygrograf 

 - heliograf 



    U každého typu přístroje je samostatně popsána 
jeho konstrukce, umístění, nařízení a časové značky 



Směrnice pro přiznání titulu klimatického místa 
pro horské stanice 

    A. Gregor a F. Kocourek (SÚM) a 
J. Stibor (Balneologický ústav UK) 

    8 stran, formát A5 

  

 Má-li si určité místo zasloužiti titulu 
„klimatické místo“, na nějž jsou 

vázány velké výhody (např. sleva 

jízdného na státních drahách, zákaz 

zřizování průmyslových podniků), 

musí být také klimaticky význačno.  

 

 



Meteorologické staniční přístroje 

 RNDr. F. Kocourek, 1954 

 96 stran, formát A5 

  

 Tato publikace má poskytnout 

orgánům konajícím 

povětrnostní službu informace 

o meteorologických přístrojích, 

kterých se u nás používá při 

normálním staničním provozu 

 

 



 Podle Petroviče 

 (MZ 1954) byl  

 průměrný roční  

 úhrn srážek za  

 období    

 1941–1944 a  

 1947–1952 na  

 Lomnickém štítě 1434 mm 
podle běžného srážkoměru a 
1626 mm podle srážkoměru 
Nipherovou ochranou 



Návod pro pozorovatele povětrnostních stanic 
meteorologické služby v ČSR 

P. Hrubeš a F. Kocourek, 1955 
160 stran, formát A5 



• Návod má strukturu a obsah tak 
jak ji známe z posledních 50 let 

• Standardem je klasická (anglická) 
dřevěná meteorologická budka 
(kótovaný náčrt pro výrobu je 
přiložen k návodu) 

• Ochranná stříška pro staniční 
teploměr (dřevěná) 

• Plechová ochranná budka pro 
stanice III. řádu 

• Sixův teploměr (jako pomocný) 

 



Výpočet teploty vzduchu již podle vzorce: 

Tpr = (T7 + T14 + 2*T21)/4 

 Průměrná denní teplota vzduchu se počítá podle 
tohoto vzorce nejčastěji od 1.1.1939 (od 1.1.1940 
(např. Vsetín a Přerov – měly české výkazy i dále). 

 Podle Mannheimské společnosti od roku 1780            
a podle německých ročenek od roku 1900 (MZ 1954) 

 

Kapitola o vyplňování výkazů pozorování (40 stran) 
 

Barevnou tužkou obtáhneme rámeček příslušného 
políčka s nejvyšší hodnotou (červeně) a nejnižší 
hodnotou (modře) každého prvku 

 





Návod pro pozorovatele meteorologických stanic  
Návod pro pozorovatele srážkoměrných stanic  

• Natalie Slabá, 1972 

• 224 (104) stran formát A5 

 

 



Návod z roku 1955 (Hrubeš a Kocourek) uvádí měření SVH 
pouze v pátek a Slabá (1972) pouze v pondělí. 

Od zimní sezóny 1970/1971 se začalo měřit v pondělí 
(Němec) 



Měřící metody v meteorologii spodních vrstev ovzduší 

 Ferdinand Kocourek, 1972 

 212 stran, formát A5 

  

 Podrobný popis a přehled 
pravděpodobně všech 
používaných meteorologických 
přístrojů (klasické, 
elektronické, registrační, ..) 

 Řada schémat přístrojů a 
fotografií (velmi nekvalitní) 

 



Návod pro pozorovatele meteorologických stanic (MP č. 11) 
Návod pro pozorovatele srážkoměrných stanic (MP č. 11a) 

 J. Fišák, 1994 

 115 (64) s., formát A5 

 vazba-kroužkový diář 
(snadná výměna listů) 

 Návod obsahuje pouze 
klasické meteorologické 
přístroje, vč. registračních  

 Obsahuje 8 nekvalitně 
vytištěných fotografií (ve 
3. přepracovaném vydání) 



Zřizování a inspekce meteorologických stanic ČHMÚ  

 Fišák, J., 1995.  

 48 stran, formát A4  

 Metodický předpis č. 12: 

 3. přepracované vydání 

 Obsah a hlavní kapitoly: 

- zřízení stanice 

- umístění přístrojů 

- zaškolení pozorovatele 

- inspekce stanic 

- činnost inspektora po 
návratu z inspekční cesty 

 



Návod pro pozorovatele meteorologických stanic (MP č. 13) 
Návod pro pozorovatele automatizovaných stanic (MP 13a) 
Návod pro pozorovatele srážkoměrných stanic (MP č. 13b) 

D. Židek a P. Lipina, 2003 

92, (64 a 50) s., formát A5 

vazba-kroužkový diář 
(snadná výměna listů) 

 Návod pro 
automatizované stanice 
pouze na dobrovolnické 
staniční síti (neřeší 
stanice OPSS) 

 



2013: Aktualizace Návodu z roku 2003: 

• odstranění některých drobných chyb 

• úprava definic a popisu některých jevů 

• nově váhový srážkoměr, Hancvenclův sněhoměr, 
automatický mrazoměr, automatický výparoměr,  
(totalizátory, sněhoměrné polštáře) 

• stavitelná budka a srážkoměr, Tretjakovova och. 

• Nově návod pro automatizované stanice – 
společně pro dobrovolnickou síť a profi stanice v 
obecných záležitostech 

 



Návody pro pozorovatele Armády České republiky 

130 stran formát A4, 1996 (Let-10-8) 

 

 



 Závěrem připojuji poděkování všem kteří mi 
při tvorbě toho příspěvku pomohli věnováním 
nebo zapůjčení materiálů, radou, konzultací, 
nebo vyhledáním informací.  

 Zejména musím jmenovat RNDr. K. Kršku, CSc., 
RNDr. R. Tolasze, Ph.D., Ing. I. Kaina, RNDr. E. 
Červenou,  pana M. Pančenka, Mgr. M. Řepka, 
revizorky staniční sítě OMK pobočky Ostrava, 
pracovnice SIS a mnoho dalších. 


