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HlsToRlE A so čnsruosr ruÁvooŮ n METoDIK
PRo PozoRoVATELE METEoRoLoGlcrÝcH sTANlc
Pavel Lipina, Česlc hydrometeorologiclo-i

K Myslivně 3t2I82,708 00 ostrava-Poruba, lipina@chmi.cz

ristav, Pobočka ostrava,

Past and present ofinstructions for observers and methodologies for observes ofmeteorological stations. This paper has
presented an overview of manuďs for observers of meteorologicď stations since their inception in the Czech Lands to the present. This text is supplemented with information on related methodologicď manuals and guidelines (such as military manuals
and instructions applicable in the WMO), information about the network of stations throughout their history and a variety of
interesting observations, including methodology and a history of the Czech Hydrometeorologicď Institute in relation to the
stations, metlrodology of observation and observers. The particular manuďs, publications, books and articles were selected
and cited for important or interesting information, instructions and definitions. This text contains some samples of manuďs
(copy covers) or some interesting devices, schematics, and historic photographs. The overview manual is supplemented with
the author's commentary in selected passages with important instructions focusing on information about changes in individual
instructions. The conclusions contain brief information about the ongoing update of currently valid guidelines for observers of
meteorological stations of ďl types issued in 2003. The main adjustments were outlined there.

KLÍČovÁSLoVA:

návod pro pozorovatele

českézemě

KEY woRDS: manuď

for observers

Lands

-

- history

historie pozorování
of observations

1. Úvoo
V roce

2012 byl na poradě odboru klimatologie ČHMÚ
autor tohoto p íspěvku pově en aktu alizaciNávodu propozoro_
vatele meteorologic(ich stanic. P i ZpÍacovávání navrženych
riprav byly zkontrolovány definice, hesla a popisy obsažené
v návodu S odbornou literaturou a navtženézměny byly také
konfrontovány s texty staršíchnávodťr. Pro pochopení vyvo-

je

někter1 ch hesel, vyvoje metodiky mě ení a používanych
p ístrojri byly autorem shromážděny a prostudovány veškeré

dostupné historické návody pro pozorovatele Českéhohydrometeorologického stavu 1ČHnnÚ), Hydrometeorologického

(HMo, Státního stavu

meteorologického (SÚM),
vojenské návody, náVody pozorování meteorologickych spolkťr a dalšípodobné materiáIy.
Ve studovanych matertálech nalezl autor mnoho zqimav1ich informací Z historie staničnísítě a metodiky mě ení,
obrázky p ístrojťr a jejich použiváníVe StaničníSíti, o které
by se rád podělil se čtená i. Proto také uvádí doslovné ukázky ,jejich textťr.
Mimo vyše uvedené zajímavosti tento článek p inášíp e_
hled návodri pro pozorování. Související materiály apublikace, které měl autor k dispozici, byly Vypťljčeny a jsou dostup_
né v knihovně ČHMÚ nebo byly zapi1čeny ze Soukromych
stavu

archivri.

2. NÁvoDY PRo PoZoRovATELE A METODIKY
vlĚŘpNÍ Do ROKU 1920

P edmětem tohoto p íspěvku jsou zejména návody pro
pozorovatele meteorologick1ich stanic a p íslušnémetodiky
mě ení od roku 1850. od tohoto roku jsou V archivu pobočky
ČHnnÚ v ostravě k disp oziciměsíčnívykazypozoÍovánístanice v olomouci, postupně p ib1 valy dalšístanice.
V práci C. Kreila (1850) je popsán systém meteorologic_
kych pozorování rakouské monarchie, v jehož síti pozorovala
Íada nejstaršíchmeteorologic\ ch stanic v českych zemích.
Jako návod pro pozorování pravděpodobně slouŽLla publikace C. Jelinka Anleitung zur Aufstellung meteorologischer
Beobachtungen, kterou napsal brněnsk1i rodák a druhy editel
Úst edního stavu pro meteorolo ghi a ZemshÍ magnetismus
ve Vídni Karel Jelínek (Carl Jelinek , 1822-1876) pro pozoro-
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vatele svého stavu V roce I87 6 (Krška, Vlasák 2008 ; Btázdll
et al. 2012).
V rakous\ ch meteorologickych ročenkách, dostupnych
v ČHMÚ zaobdobí let 1 848_1 9 20 (J ahÍbucher der k. k. Central_
Anstalt fur Meteorologie und Erdmagnetismus 1848 az 1903;
Jahrbucher der k. k. Central-Anstalt fur Meteorologie und Geodynamik 1904-1920), d Y německych (prussich) ročenkách,,
dostupnych V ČHMÚ z\et 1885_1924 (Ergebnisse der Meteo-

rologische Beobachtungen 1885-1890; Ergebnisse der Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung 189I-I924),

Ize nalézt Velké množstvíobrázkťr a schémat jednotliqich
meteorologic\ich p ístroj , včetně podrobného popisu jejich
konstrukce a obsluhy.Zejména Se jedná o ročen|q z let 1849,
1853, 1885, 1878 aI91

p

1.

ístrojťr jsou uvedeny v

Fotokopie obrázkri meteorologickych
publikaci (Lipina, Řepka 2010).

2.1 Návod ku pozorování teploty vzduchu, směru

a síly větru jakož i atmosférickych srážek
Tento návod byl vytah z publikace C. Jelinka, uvedené
vyše. Měl pouze 6 stran, byl vyd án v češtině a nebyl datován.
Byl určen pro staničnísíťMeteorologické komise P írodozpytného spolku v Brně, ktery byl zaloŽen V roce 1861 (Krška,
Vlasák 2008). Spolek vydával ročenky (Meteorologische
Beobachtungen aus Máhren und Schlesien Z let 1879-1880;
Bericht der meteorologischen Commission des naturforschenden Vereines in Brtinn tiber die Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen z Iet I892_I9II). V návodu se uvádí:
,,Pani pozorovatelé, i když nejsou cleny prírodovyzkumného
spolku, obdržízdarma každorocne Sestaveny seznam meteorologiclryrh pozorovaní Moravy a Slezska. "
,,Pozorovdní se děje obyčejně o 7. hodině rtÍno, o 2. hodině odpoledne a o 9. hodině večer. Ranní pozorovaní m že b ti
provdděno i d íve, ku p . o 6. hodině, nikoliv však později, ku
p . o B. hodině, obzvldště ne v létě. Večer m že Se pozorovati,
ku p . až o ]0. hodině, nebo již o 8. hodině."
,,Velmi cenné p íspěvlq k meteorologicb m pozorovaním
jsou zd.pislql o jednotlivych, periodiclcych zjevech v životě zvíat a rostlin (phaenologickd pozorovaní)."
S í1 a větru byla Zaznamenáv ána v 1 0 s tupních ( S mith s onova
stupnice).
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,,Žddame pany pozoCo nejd tklivěji, aby zandšeli do tabulek
jen opravdu pozorovand
data a nebylo-li jim možno v některé dny pozorovati, ať nechají v Seznamech
ona místa raději nevyplněna, než aby dle dobrozddní tam vepsali nespravné
daje. Tím by se poškozoval nejd ležitějšípožadavek

p

lr prnira bfhiy vd*h. rrln r
FbI l drrritr$|á rrtŮrr
t.

Moravě se lišila od situace V Čechách. Zatimco
V Čechách vyvoj meteorologie usměr ovali p e-

devšímprofeso i ptaž-

r0y

jí ahlásí bou

*br

3.1 .2

trfo rd*tr.

Y

,,Teploměr ma b ti ve stínu, fla volném místě, p ístupném
větru ze všech stran, chr něry p ed odrazem slunečníhoždru
od vysolcych zdí, ]% až 2 m nad zemí a aspo y2 m ode zdi,
ukryty p ed deštěm. "
,,Vedle obyčejného teploměru d va se na každou naši stanici i II. ddu extrémní teploměr Six v, Psychrometr Augusttiv
(vyzkoušen a opat eny p ístrojovou opravou). Vlasov vlhkoměr (nejlepší od firmy Lambrecht). Nově je zavdděny

obn ] Ndvod ku pozorovdní teplosr

žek.

ístroje

Teploměr:

Q vzduchu, směru a síly větru jakož
i atmosfericlqch

P

ky a krupobití.

uŽívání byly rtuťové tlakoměry 3 typťr: Fortinťrv, staniční a ojediněle dvojramenny (stanice I. a II. ádu).
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Organizace meteorologickych pozorování na

také pozoruj i také teplotu vzduchu. Bou kové stanice pozoru-

Návod

rovatele

Assmann v aspiračnípsychrometn"

I/l roku md se svazek vlasov očistiti. P et e
for
.,,Asi 'každého
jemn
se
m
štětcem
opatrně destilovanou vodou a ben7inem,
temperature,winddirectionaidforce
po p ípadě se téžosa oprdší štětcem. Nic se neolejuje."
as weII as precipitation.

air

Fig. l . Manuat observations

Dešťoměr:

ské univerzity provádéjící
mě ení na observato i v Klementinu, Josef Stepling, Antonín
Strnad a Alois David, na Moravě síťmeteorologick1 ch stanic budovaly a provozovaly zejména p írodovědnéspolky
(Krška, Vlasák 2008).

,,Nejlepší poloha je postaviti ho na nějalcy kamenny, nebo
betonovy podstavec, nebo zavěsiti na nízlc k l, aby okraj
nalevlq nebyl vyše než ] m nad zemí. "
,,...nemd nikdy b ti postaven na st echdch nebo na věžích
(byl by tam vystaven silnému vzdušnémuproudění, tvo ícímu
nad ndlevkou vír, jímžje déšťa sníh odhazovdn)."
,,V PrAze Klementinum byl postaven dešťoměr ode ddvna na st eše 26 m nad zemí a bylo jím změ eno o ] ] 7o méně

3. NÁYoDY PRo PoZoRovATELE srÁrNÍHo
Úsrnvu METEoRoLoGICKÉHo
3.1 Návod k meteorologickym pozorováním
Tento návodA. Gregora ( I920),vydan1 SÚM, bylzáklad-

než p i

zemi."

Mě ení větru:

ním metodickym dokumentem meteorologické staničnísítě.
obsahoval p edmluvu a roztÍíděnístanic, podmínky zÍízení meteorologické stanice , pozoÍovací p ístroj e, pozorováni,
která se mohou konat ibez p ístrojŮ,, zapisování meteorologickych pozorování, bou ek, p epočítacítabulku tlaku vzdll-

,,Na směr stačíjednoducha větrnd korouhvička, lehce otdčivd, aby i vanek ji obratil ve sv j směr, postavend na místo Se
všech stran otev ené a nad okolí vyvyšené."
,,Poněvadž se jedn p i mě ení větru o vzdušnéproudění
mezi 10_50 m nad zemí, bylo by uplně nespravno použitítahu
i nejspodnějších mrak ."
,,Mdme-li odhadnout sílu sprdvně, pozorujeme yítr alespo minutu a bereme st ední, pr měrnou sílu."
Síla větru se určovala poďe dvanáctidílné stupnice Beau-

chu a nárys většíd evěné budky.
,,P ístroje Ínají b ti umístěny tak, aby uddvaly stav volné
atmosfery v okolí pokud možno rozs hlém, aby pak zmnohaler ch ztiznam takové stanice vyšla klimaticki (statistickti)
data, her ch by se dalo v r znych odvěních ve ejného živofortovy.
ta a vědy použíti."

oblačnoSt:

3.1.] T íděnístanic

Observato e jsou stanice
ci ještě jiná speciální mě ení. Na stanicích I. ádu se
meteorologická pozorováni zaznamenávají soustav-

I.

oblačnost se odhaduje podle pokrytí oblohy dle desetidílnéstupnice: (,,myslíme Si oblohu rozdelenou na ]0 stejne
vellrych polí a predstavíme si kolik by se pokrylo pri seskupe-

ádu, na nichž konají odborní-

nnr,oo

ní všech oblak").
,,Podle mezindrodního kodexu meteorologického je p edepsano poznačiti u každého číslaoblačnosti hustotu oblak ,
tj. intensitu zatažení,malymi, naho e p ipsanymi čísly(exponenQ) od 0 do 2."

1)

ně v plném rozsahu a větši-

nou také registračnímip ístroji. Na stanicích II. ádu
se zaznamen

áv á tÍ7I<Íát den -

ně tlak vzduchu,

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

stanice

IV.

ádu

jsou ozna-
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,,Slunoměr čili heliograf je p ístroj velmi d ležir Zvl šlazních a na těch místech, kde se zkoumd hygienicka stranka podnebí. "

ltrlort'

tě v horslcych

<r>-'

Pt.ho

'

r$o

3 .1

aby
Obn 2 Ndvod k meteorologiclcym pozorovdním.

čovány stanice dešťoměrné Fig. 2. User

(ombrometrické). Někdy

Óatrv v

flr.c . Pt lllŤ.lrrJ

ní meteorologické ikazy.
Stanice III. ádu pozorují

stejně jako stanice II. ádu,
jen odpadá mě ení tlaku
a vlhkosti vzduchu. Jako

Slunoměr.

lrt
č.dd.'i n*aooologht,

manual

cal observations.

for meteorologi-

.

3 Zap

i

s

ov

dní me t e o rolo g iclc ch

p o zo rov

dní

,,V zd,jmu spory času d tklivě radíme pozorovatel

p episovali na čisto sva pozorov ní každodenně. "

m,

Vyjimečně Se p ipouštěla ještě kombinace pozorováni
v 7, 13 a 21 hodin.
,,Pozorovaní kondme podle místního času. Meteorologicb
ustav sdělí každéstanici rozdíl jejího místníhočasu od st edo-
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< blid<ake

uveden p ehled sítí,rozdělení stanic, umíStění a popis p ístrojť^, pozorovací doby a seznam p ístrojťl. Je to vlastně ja$ si

t1,
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* aptnt*y

o ,naske

.

jako u &čno'

3 Mezindrodní značlq kaz v ovzduší (meteorologické jevy).

Fig. 3. International phenomena symbols in the atmosphere (weather
phenomena).

evropského (nddražního).Pozorovatel ať občas kontroluje své
hodiny se st edoevropskym časem na nadražích ve ]2 hodin
v poledne oznamovanym. "
,,Vypočet denního pr měru: t i tepelnd termínovd pozorovdní Se musejí sečístia součet dělit t emi."
,, Srdžlcy mě í se vždy v 7 hodin rdno za p edešl ch 24
hod., zapíšíse však ke dni p edchazejícímu."
Velká pozornost je v návodu Věnovánabou kám (definice,
zápis) a podrobnému popisu oblak (,,základní nary a podradné celedi mraku").
Návod také obsahuje náryS Většíd evěné budky pro p ístroje, Srovnávací tabulku rychlosti, síly a tlaku Větru a p epočítacítabulkuudaj rtuťovéhotlakoměru na 0 'C (pro všechny
typy tlakoměrťr s pohyblivym dnem _ typ Fortin).

3.2 organisace meteorologickych stanic v síti Státního

ristavu meteorologického československé republiky
V tomto zajimavém p íspěvku A. Gregora (1925), ktery
vyšel v Praze jako zvláštní otisk z Hvězdá ské ročenky, je

Z textu citujeme:

,,...LtmíStiti teploměr možno v plechové budce (na severní straně domu, kde je stín nejen v denní době pozorov ní Qh,
]4h), ale i nejméně hodinu p ed tím), pro extrémníteploměry md b ti budka ve stalém stínu po cely rok nebo v žaluziové budce (90 Cm x 50 cm x 50 Cm). Budku vyrobí každ truhld podle ndčrfu SÚM."
,,Veškerép ísnép edpisy o umístěníp ístroj a o jejich
jakosti nebyly by nic platny, kdyby nebyla zajištěna a znama
spolehlivost a p esnost pozorovatelova a zaručena nep erušena ada pozorovací (zdstupce nezbytny). Bez zdruk v tomto směru nez ídístdtní stav meteorologiclc stanice nově,
a zanedba-li se některd z těchto podmínek, vy adí se takovd
stanice ze statní sítě."
,,Úchylka v pozorovaní většínež 5 minut není p ípustna.
Stane-li se, nutno to poznamenati."
3.3 Stručny návod k povětrnostním pozorováním v

síti

Státního ristavu meteorologického

Tento návod A. Gregora ( 1927) p inášívšeobecné pokyny,
popis tlaku a teploty vzduchu (také maximá|ní a minimáIní),
vlhkého teploměru, vlasového vlhkoměru, oblačnosti a povětrno stní symboly, poznámky o pruběhu počasí,bou ky, vítr, stážky a statistiku.
,,

Sdělí-li Se

kd upozornění na

nějachyby

nebo nejasnosti, budiž jich
ihned dbano, aby nebylo pot ebí opakovati několikrdte tatdž upozornění. Vysvětlení a rady udě-

lují Se ochotně, kdykoliv
a s největší péčí.osobní
ndvštěva je v ustavu velmi

vítdna, budiž však, pokud
lze, ohldšena. Ndvštěvní

hodiny th-14h,
Bh-r 2h. "

v

sobotu

,,Doby pozorovací jsou

7h, ]4h,2]h času místního, poněvadž denní chod
meteorologiclc ch prvk
se ídípolohou slunce nad
obzorem. "

obr

5 Stručny navod k povětrnostním

pozorovaním

v síti Statního stavu

meteorologického.
Fig. 5. Brief guide to the State Meteorolo gical Institute w eathe r ob s ervation network.

3.3.] Sníh a sněhovd pokrvka (první zmínka v ndvodech)
,,V pozorovacím v kaze je dale p edepsdn sloupec pro
sněhovou pokryvku. Na rozdíl od d ívějšíchstaršíchp edpis v síti rakouské p ed vdlkou, kdy Se v této rubrice psala
jen značka sněhové pokryvlq, ležel-li sníh, jest nyní zavede-

Rav-ó{

obr

4 Ndrys většíd evěné budlq pro

p

ístroje.

Fig. 4. Outline of a larger wooden screen for instruments.
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no místo této značlcy psaní její v šlql číselně,v centimetrech.
Hy dro g rafickd s lužb a če sko s lov enskd ro zliš uj e zaznam staré ho (veškerého) sněhu a sněhu čerstvě napadaného na 2 rubril:y.V síti sÚu sfučíuvésti jen udaj veškeré vrstvy zptisobem
pr vě uvedenym."
,,JeSt mylny nazor že je p ípustno zastaviti mě ení srdžek srdžkoměrem v době zimní a zjišťovati pouze vyšku sněhové vrstvy. "
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,,Nutno, podotlcnouti,
že pred prevratem neby-

3.3.2 Srdžlcy
,,Úplny srdžkoměr sestdvd Se z 5 kus , pr měr
ndlevlcy je 25,2 cm, zachytna

plocha l/20

Nadoba

ly stanice

vltbec. "

,,Není jinak

m2.

v

še než ].
,,

tím. Sdělujeme zde Seznam
navždy

všech, kdo nris

opustil. Vlastivědné prace
ztistdvají trvalym pomníkem zaslužnych p íspěv-

m."

Stojí-li

srdžkoměr

tak, že není v

I

stínu nějalcych p ekdžek
6 Statní ustav meteorologiclc
a není-li nad p dou vyše vobr
prvém desetiletí republilq 1918_
než 1 m, musí b ti da- 1928.
je nepoškozeného sr žkoFig. 6. State Institute of Meteorology in
měru sprdvné. Na věžích the first decade of the (Czechoslovak)

tění nesprdvné.

o

KU.

dešťovém

a pavlačíchzachytí sražkoměr pro vítr m lo sražek, proto je toto umís-

mož-

no, aby za l0 let ada tak
rozsahld nepro ídla umr-

sražkoměru
zavěsí Se Za rukojeť na k l
,s p ipevněnym podstavcem a db se toho, aby
ho ejšíokraj sražkoměru
nebyl po nasazení ndlevlcy
I

honorovány

republic 19I8-1928.

((

Následuje

Seznam

všech zemŤelych pozorovatelťr za uplynul;ich 10

obn 7 Velkd plechova budka s p í-

let. Publikace také p ináší
p ehled všech zaměstnancťr SÚM.

bylo

stroji.

Fig.7. Large metal screenwith instru-

V roce l928jich

ments.

19.

tÍap&tn sÍtnit

Stejnou

nesn zí trpí srdžkoměry
na vrcholech hon "
V návodu je upozornění na dvoj í počítánípru_
měru teploty vzduchu.
Měsíčníprťrměr se počítal
podle yzoÍce: To, = (Tl +

y

sÍti gtéhuh

fu, lffiwdoyifu,

stuvrwc ryp.

Tr+t2xTrr)14.
,,Md p iblížitiměsíční pr měr ze t í pozorovaní takovému (,,pravémr" ),

jalry bychom dostali, kdy-

by Se počítaloz

daj
za každou hodinu (podle

obn

B

Mapa meteorologiclcych stanic Stdtního ustavu meteorologického v roce 1919.

Fig.

B.

Map of weather stations of the State Institute of Meteorology in 1919.

thermografu). "

Denní prťrměr teploty vzduchu Se počítal(na rozdí|
od odlišného ustanovení sítě hydrografické): Tn, = (T, + Tro
+ T2)13.

p ístrojrim

meteorologickych stanic

Kocourek (I93I) zde
podrobně popsal samopisné (inak registrační nebo

I.

ádu

F.

3.4 Státní ristav meteorologicky v prvém desetiletí

republiky 1918-1928

Tato publikace (Schneider 1928) sice není návodem, ale
obsahuje velké množství zajimavych informaci o staničnísíti,

p ístrojích i o počátcích SÚM.
V této publikaci je mimo jiné uveden počet stanic sÚu
V roce 1928. observato e: 4,Íád I.: 38 stanic , ád II.a):39 stanic, ád II.b): 86 stanic, Íád III.: 26 stanic, Íád IV.: 0 stanic.
Státní stav hydrologicky (stanice III. a IV. ádu) měl 1 855
stanic, 12 vojenskych stanic (I. a

II.

ádu) a Státní ristav bio-

klimaticky měl podobnou hustotu stanic jako sÚv.
,,V roce ]92B bylo ve stanicní síti sÚyt sa sfunic Se
žaluziovou (anglickou) budkou, pred prevratem pouze 9. "
(v Čechách, na Moravě a ve Slezsku).
Z vyše uvedeného je tedy patrné, že velká většina teplotních mě ení byla prováděna v plechovych budkách, které byly
umístěné za oknem budov.
V publikaci je podrobně uveden počet stanic v jednotlivych letech, včetně vyplacenych částek Za pozorování v jednotliv1 ch letech. Civilní stanice byly odmě ovány Za Svou
ptáct částkou 150 až 200 Kč ročně.
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autografické) p ístroj e : barograf, termograf, hygrograf a heliograf.

Všeobecnépokyny

v návodu se

| kaj i zacházení se samopisnymi p ístroji,
oprav hodnot samopisnych
p ístroj tl, zásad pravidelné-

ho udrŽování čistoty p ístrojťr, pokynťr pro ZasíIáni
poškozenych nebo porou-

chanych p ístrojri SÚM,

směrnic pro manipulaci

a zasilání pásek a nastavení místníhočasu u registračních p ístrojťr.

j

popisuje pro mě ení tlaku,
teploty a vlhkosti vzduchu

Fig. 9. User manual for registration
instruments of first-order meteorological stations.

Další část návodu

obr

9 NdvÓd ku samopisnym
m meteorologiclqtch stanic

p

I.

ístrodu.

1ls

zapisujícíčásti a obsluhu p ístrojri, nasazení registračních
pásek, obsahuje pokyny pro registrační pera (typ, inkoust,
správny dotyk pera a jeho zkoušky), pravidelnou tydenní
obsluhu, časovéznačky, vyčíslenísamopisn;ich záznami,
naÍizování registračníchp ístrojťra opravování jejich ridajťr.

3.6 Směrnice pro

p iznánÍ titulu klimatického místa

pro horské stanice

Tuto směrnici

častěj šíporuchy. Podrobně
je pops ána obsluha a drŽ-

ba, zejména u registračních p ístrojri. Publikace

obsahuje fotografie p íjejich schéma.

strojťr nebo

,,Není-li na stanici

k dispozici místo pro srdžkoměr kde by byl chrdněn

zpra-

covali A. Gregor a F. Ko-

p ed rušivymi vlivy silné-

Z Balneologického ristavu Univerzity Karlovy

stroje ochrann mi za ízeními, kterd tyto vlivy
zmír ují. Mají tvar veli-

courek ze SÚM a J. Stibor

ho větru, opat ují se p í-

(1938). Z ní lze ocitovat:
,,Md-li si určitémís-

ké ndlevlcy, ho ejšípr měr
ve vyšce zdchytného okra-

zasloužiti titulu ,,klimatické míSto", na nějž jsou
to

je

srdžkoměru p es 1 m;
nalevka obklopuj e srdžkoměr a svym tvarem odchy-

vazany velké v hody (nap .
sleva jízdnéhona StatníCh

drahach, zakaz z izovdní

pr myslovych podnik

luje proudění vzduchu

na strany a dol . Ndlevl<y

),

musí byt také klimaticlcy
vyznačno. "
,,

Ž dost

projedná

strední zdravotní stav.

Se zhotovují ze zinkovéobr ]0

Směrnice pro

p izndní titu-

lu ,,klimatického místa" pro horské
stanice.

Kvalifikacní tabulka obs ahuje 15 znaku fusikál- Fig. 10. Guidelines for awarding the
ne klimaticlqch a 13 zna- title ,,Climate place" Íor mountain
stations.
ku hygieniclrych. Nejlepší

zn mka je 5, nejhorší0. Zn mka 0 v kterémkoliv znaku diskvalrfiku-

je

logickou stanici a provo-

gicky vyzkum místa. Nap .
také katateploměr, doztmetr, aktinograf nebo frigorrmetr.

Vybrané kvalifikač-

led-

obn ] ] Meteorologické staniční p ístroje.

Fig. 11. Meteorological station instruments.

4. NÁvoDY PRo PoZoRovATELE
HYDROMETEOROLOGICKÉHO ÚSTAVU
4.1 Meteorologické staničníp ístroje

Publikace F. Kocourka (1954) je členěna na kapitojednotliv1 ch typťt p ístroj . U každéhop ístroje je

popsán jeho princip a konstrukce, používáníp ístroje a nej_

116

ČsR

ktery Se užívá jen jako

nu aspo 70 hodin), deštivost vic neŽ I0 7o pod Vyškovym normáleffi, víc než I/3 ďní V roce s tepelnou inverzí,
v létě zaměsíc nejvyše 3 mlhy ranni,žáďnáodpolední, v zimě
nejvyše 10 mlh ráno,5 odpoledne, nočnívánky z lesťr fÓhnové povahy aj.

ly podle

jsou bud' plné

(Nipherova ndlevka) nebo
Se skladají z většího počtu zahnutych pdsti (Tretjakovova
ochrana). U nds se používajíjen u horslcych srdžkoměrt)."
Podle Š.Petroviče (1954) byl prťrměrn;i ročnírihrn sráŽek za období I94I-I944 a I94]-I952 na Lomnickém štítě 1 434 mm (podle béžnéhosrážkoměru) a I 626 mm (podle
srážkoměru s Nipherovou ochranou).

Auto i P. Hrubeš a F. Kocourek (1955) v této publikaci
v p edmluvě uvádí, že zmény v pozorování se od roku 1927
a I93I ešily formou oběžníkri, pÍozatímnímvydáním struč_
ného popisu práce na stanicích nižšíhoÍádu, vysvětlivkami
a návodem k vypl ováníměsíčníhoq kazu stanic vyššíhoádu.
Návod má strukturu a obsah analogicky těm z posledních
50 let. Standardem je klasická (anglická) d evěná meteorologická budka (k tovany náčrt pro vyrobu je p iložen k návodu), je zde uveden popis ochranné (d evěné) st íškypro staničníteploměr, popis plechové ochranné budky 0e'' pro vyjimečnépouŽití) pro stanice III. ádu a nap . Sixťrv teploměr,

zovat ji na vlastní náklady
I-2 roky. " Směrnice určuje i p ístroje pro klimatolo-

(v

a

tion observers of the weather service
in Czechoslovakia.

meteorologické služby v

ní klimaticlrych podmínek
musí žadatel dle Smernic sÚu zrídit meteoro-

slunečního svitu

plechu

Fig. 12. Instructions for weather sta-

4.2 Návod pro pozorovatele povětrnostních stanic

místo. Pro posouze-

ní znaky pro nejlepší hodnocení: nadmo ská vyška mezi 900-1 500 m n.
m.' více než 1 800 hodin

ho

Obr 12 Navod pro pozorovatele povětrnostních stanic meteorologické
služby v ČsR.

pomocny.

MdtrCc fucrétkamínt

Vypočetprriměrnédenní teploty vzduchu se již
počítápodle yzotce Tr, =

(Tt+Tt+t2xTrr)l4ato

nejčastěji od 1. 1. 1939
(nap . Vsetín a P erov od

E

í'
o
a,

1. 1. 1940). Podle pokynťr

Mannheimské společnosti (Seydl 1954) se takto
počítalapruměrná denní
teplota vzduchu od roku
1780 a také podle německ ch (prusk1 ch) ročenek

od roku 1900

(Ergebnisse der Meteorologische
Beobachtungen z let 1885

až 1890;

Ergebnisse der

*
a,

obr. 13 Srdžkoměr (z chytnd plocha
500 cm2) podle n vodu z roku 1955.

FiS. 13. Rain gauge (retaining area
500

in

cm2

1955.

) according to

instructions

Meteorologické Zprávy,
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Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnun g z let
1

89

r-r924).

,,Barevnou tužkou obtahneme rdmeček p íslušnéhopolíčka s nejvyššíhodnotou (červeně) a nejnižšíhodnotou (mode) každéhoprvku."

4.3

K problematice navrhování

a koordinování

hydrometeorologick ch sítí
V.

K íža kolektiv

(1968) v této málo známé publikaci p i-

nášíněkteré zajimavé informace k problematice staničních

sítíHMÚ (hustota sítě, plánov ání, vliv hustoty srážkoměrné sítě na p esnost hydro_
logick ch v počtri a ridaje
o srážkoměrné a vodoměrné síti v rinnych zemích).
Hustota sítě (Čssn):
roce 1964 p ipadá

V
na jednu

srážkoměrnou

stanici (včetně ombrogra-

f a totalizátoru)

79 kÍn2.

Podle Světové meteorolo-

ko 7I5 stanic S mě ením
sráŽek a 25 totalizátoru p i

obr

14 Vyparoměr podle Wilda z nd-

Pro

mě

ení

vodní

me-

Fig. 16. Instructions for weather station observers.

z roku 1955 (P. Hrubeš a F.

Se

začalo mě it v pondělí (L.
Němec, stní informace).
4.7 Níléicí metody

v meteorologii

spodních vrstev
ovzduší

srážkoměrnou stanici) a celkovy počet stanic.
Nap . Francie (113 km2
na 1 stanici, 4 843 stanic),
stanici,

3 140 stanic), V. Británie

obr ]5 Z izovdní a

inspekce meteo-

rologiclqtch stanic.

Fig.

15.

Establishment and inspection

of mete orolo gical stations.

4.4 Návod k revizi vysledkri

hydrometeorologick ch

Tato publikace, kterou Zpracovala N. Slabá (1969), má
22 p iloh. obsahuje hlavní zásady revize měsíčníchv; kazil
pro jednotlivé prvky (klasifikace chyb, chyby p ístrojri, chyby pozotováni, posun srážkovych dnťt, . . .), revize všech ostatních vykaz:iu pozorování a pomťrcky a nástroje pro revizi.
4.5 ZÍizování a inspekce meteorologickych stanic
První vydání sepsal B. Sobíšek a kol. V roce 1962 a2. vy_
dání vyšlo V roce 1969. P edpis obsahuje strukturu staniční
sítě, zÍízenístanice (základní, dopl kové, agrometeorologické), qiběr místa a instalace pÍístrojťr,inspekci klimatologic_

,2014

tento

ní Sezony I970|I97I

nu

67

V historii

Obr 16 Ndvod pro pozorovatele
teorolo giclc ch stanic.

Kocourek) mě ení pouze

stanic (počet km2 na jed_

Meteorologické Zprávy,

a vyparoměru GGI 3000,
rychlost větru Se mě í
v m.s_l, d íve Se udávaIa jeho síla Ve stupních
Beauforta. Nově je zde
uveden popis sněhoměru

v pátek a N. Slabá (1972)
pouze v pondělí. od zim-

jsou v této publikaci udávané informace o hustotě

pozorování

(I972a,

vé pokn-ivky udává návod

totalizátorťr jedna stanice na 110 k*2). Zajímavé

na 1 stanici, 5I9 stanic).

N. Slabá

I972b). Nově je uveden
popis univerzálního anemografu' anemoindikátoru

hodnoty celkové sněho-

sítě ČHvtÚ byla jeden

(39 km2 na 1 stanici, 6 300
stanic, z toho 1 000 totalizátori), Švycarsko(79 km2

sepsala

vodu z roku 1955.

srážkoměr na IO7 kn2
včetně totalizátorti (bez

1

tele meteorologic[ich stanic a Návod pro pozorovatele srážkoměrn ch stanic

Fig. 14. Evaporimeter according to
Wild's instructions in 1955.

meteorologick ch

stanic
Návod pro pozorova-

obsahuje nejvíce p íloh.

tozloze Čn78 866 km2
(Wikipedia 2013). Hustota

Itálie (I24km2 na

4.6 Návod pro pozorovatele

návodri

v hustě zalidnén;ich oblasvětší neŽ 2O0 km2.
K 30. 6.2013 mělo Čes-

pisy, protokoly, plán inspekci, práva a povinnosti inspektota a instrukce pro zÍizování a inspekci fenologic[ich stanic.

Metra. Velmi obsáhlá (45
stran) je kapitola k vyplování vykazŮ a Ze všech

gické organizace (wMo)
V roce 1960 nemá jedna srážkomérná stanice
tech p ipadat na plochu

ké (speciální, agrometeorologické) stanice, p ístroje, tisko-

Obr. 17 Nov (kovov podstavec)
Publikace F. Kocourka a starší (d evěn podstavec) typ srd.žkoměru.
(I97 2) obsahuj e podrobny
popis a p ehled pravděpo- Fig. 17. New (metal base) and older
dobně všech používanch (wooden base) type of rain gauge
meteorologick;ich p ístro- base.
jť' (klasické, elektronické,
registrační)spolu s adou schémat p ístrojťr a fotogtaťti, které
jsou ale velmi nekvalitní.

5. NÁvoDY PRo Po,ZoRovATELE ČBsrÉHo
HYDRoMETE oŘoro GI CKÉHo Ús rnvu
5.1 Návod pro pozorovatele z

p edpis č.1L)

roku 1994 (Metodicky

Návod pro pozorovatele meteorologickych stanic

a

Návod

pro pozorovatele srážkoměrnych stanic zptacoval J. Fišák
(1994a, 1994b).

obsahuje popis klasick1ich meteorologic$ ch p ístroj.i, včetně registračních a 8 nekvalitně vytištěnych fotogra_

fií (ve 3. p epracovaném vydáni).Yazba návodu je ve formě
kroužkového diá e. To umožťruje,v p ípadě pot eby, snadnou
q měnu listťr. V návodu se stále uvádí staršísněhomérná lať.,
není popsán anemograf, pyranometr ani pluviograf.

r17

5

.2

ZÍizov ání a inspekce meteorologickych stanic

ČHvtÚ

Tento doposud platny
Metodicky p edpis č. 12
J. Fišáka (1995) obsahuje
hlavní kapitoly, jako zÍízeni stanice, umístění p ís troj ťr, z aškole ní p ozorovatele, inspekce stanic a činnost inspektora po návratu
z inspekčnícesty.

5.3 Návod

pro

pozorovatele z roku
2003 (Metodicky

p edpis č.13)

Návod pro pozorova_ obr ] B Z izovdní a inspekce meteotele meteorologickych sta- rologictcych stanic ČuuÚ.
nic, Návod pro pozoro - Fis. ] B. Establishment and inspection
vatele automatizovanych of meteorological stations in CHML
meteorologickych stanic
a Návod pro pozorovatele

srážkoměrnych stanic sepsali D. Žiaer. a P. Lipina (2OO3a,,
2003b, 2003c). Návod má opět formát 85 a vazbu kroužkového diáÍe.

6. DALŠÍNÁvoDYA METODICKÉ POKYNY
6.1 Vojenské návody a platné dokumenty

WMo

dosud platny,, Se nazyvá Meteorologická mě ení a pozorování. Metodika mě ení (Ministerstvo obrany 1996). Je známjako P edpis Let-10-8 a od roku
2013 se p ipravuje aklta|izace a rozšíení tohoto návodu.
P ístrojovévybavení ešínávod P ístroje a zaÍizení
Hydrometeorologické služby Armády Českérepubliky
(Kťrrka et al. 2012). obsahuje p ehled veškerych použivanych p ístrojťr a stanic (stacionární i mobilní), včetně popiZáI<7adní vojensky návod,

su a obsluhy.

Na základě informací E. Červenéje uveden p ehled platnych dokumentri Světové meteorologické organizace (WMo),
tykajicích Se meteorologickych p ístrojťr,metodiky mě ení
p ístroji (záÍí2013): Manual WMo No. 544 (WMo 20II),
Guide WMO No. 488 (WMO 20I2a) a Guide WMO No. 8
(WMO 2012b) a Manual on Codes WMO No. 306 (WMO
a

7. zÁvĚn
Z uvedenych návod pro

pozorovatele meteorologickych stanic je zÍejmé, že v prťrběhu času se.mimo p ístrojťr
měnil také rozsah pozorováni na meteorologick ch stanicích.
od Mendelovy doby až do nedávné minulosti se používaly
velmi podobné měsíčnívykazy pozotováni, které se zásadně
změnily s nástupem automatizace meteorologic$ich mě ení
v polovině devadesátych let 20. století. V posledních témě
dvaceti letech došlo zavádéním automatizovanych mě ení
kzásadní změně v meteorologii a klimatologii.Yyznamně se
proměnllapráce pozorovatele, zpťrsob mě ení a záznam mě enych meteorologickych prvkťr a jevťr. Zménlla Se, a stále se
mění, rovněž struktura staničnísítě. Témě vymizely klimatologické stanice s klasick mi (manuálními) p ístroji. Podstatně
Se zlepšila v ČHvÚ dostupnost dat ze stanic (GPRS p enos dat v lOminutovém intervalu) a zvyšIla se hustota a četnost dat, oproti d ívějšímtermínovym a denním datťrm, jsou
dnes data dostupná v 10minutovém intervalu v digitální podobě.

P íspěvek p ináší p ehled návodťr pro pozorovatele meteorologickych stanic v ČHvtÚ, HMÚ a sÚv od počátku této
služby do dnešníchdnri. V textu jsou doplněny informace o souvisej ícíchmetodickych návodech a pokynech (nap
.

vojenské návody a platné návody wMo), informace o staničních sítích v historii a také rŮzné zajimavosti z metodiky pozorováni a historie ustavu Ve vztahu ke stanicím, metodice pozorování a pozotovatelťrm.
Z jednotliv1 ch návod , publikaci,, knih a článkťrbyly
vybrány a citovány zásadní nebo zajímavé informace) pokyny
a definice. V textu jsou p ipojeny ukázky některych návodťr

(kopie obalu) nebo obrázky některych zajimavych p ístrojťr,
schémata a historické fotografie. P ehled návodťr je doplněn
komentá em autora k vybranym dťrležitympas ážim návodťr
se Zamě ením na informace o novinkách a změnách v jednot_

livych návodech.
V závéru p íspěvku jsou uvedeny stručnéinformace
o probíhajícíaktualizací současně platn;ich návodťr pro pozorovatele meteorologic$ich stanic všech typ z roku 2003, kde
byly nastíněny hlavní ripravy.
P ehled návodri a metodik mě ení zcelajistě není upln1 ,
zejména z období p ed vznikem SÚM, p esto však nastínil
jejich historick1i vyvoj a oz ejmí některé zmény a Souvislosti
v mě ení a staničníchsítích.

2012c).

6.2 Aktualizace Návodu pro pozorovatele z roku 2003
V roce 2013 a20I4 probíhala aktualizace návodťr pro pozorovatele z roku 2003 (auto i o. Židek a P. Lipina). Úpravy
byly zamé eny p edevšímna odstranění některych drobn1ich
chyb, upravu definic a popis některych jevťr (kontrola a sjednocení podle nově aktuali zovaného Meteorologického slovníku (Sobíšek1993,2013), doplnění popisu a metodiky mě ení totalizátoru a sněhoměrného polštáÍe. Zapracovány byly
rovněž informace o vyškově stavitelné meteorologické budce a srážkoměru, informace a metodika k novym p ístrojťrm
a pomťrckám (nap . váhovy srážkoměr, ultrasonicky snímač,
automaticky tlakoměr a vyparoměr, Treťjakovova ochrana
srážkoměru a další).Nejrozsáhlejší uprava byla provedena
v Návodu pro pozorovatele automatizovanych stanic, ktery
byl rozší en (doposud pouze pro stanice dobrovolnické sítě
typu AKS1, automatizované klimatologické stanice 1. typu)
pro všechny používanétypy automatizovan1 ch stanic včetně
synoptickych stanic ČHvÚ.

obr ]9

Srdžkoměr s Tretjakovovou ochranou. Stanice Lysa hora.

Fig. 19. Rain gauge with Tretjak protection. Lysd hora station.

Meteorologické Zprávy,

67

,,2014

KREIL, C.,

Poděkovdní

1 850. Entwurf eines meteorologischen Beobachtungs
systems ftir Ósterreichische Monarchie. Wien.

Autor děkuje všem, kte í mu p i tvorbě tohoto p íspěvku pomohli věnovaním nebo zap jčenímmateridl , radou, konzultací, nebo vyhledaním informací. Vyznamně pomohli
a p ispěli zejména: RNDr. K. Krška, CSc., RNDI R. Tblasz,
Ph.D., In7. I. Kain, RNDr. E. Červena, M. Pančenko, Mgr. M.

KRŠKA,K., VLASÁK, V.' 2008. Historie a
978-80-86690-52-0.

Řepka, revizorlql staničnísítě oMK pobočt<y ostrava, pracovnice St ediska informačních služeu ČruuÚ a mnoho dalších.
Zvl štnípoděkovaní pat í lektorovi čl nku RNDI J. Munzarovi
za poslcytnutí ady informací, rad a materidl k tématu čldnku.
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