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I hope we will succeed in maintaining and improving good position among national meteorological services in Europe. 
In an editorial interview given on the occassion of the 90th anniversary of the Czechoslovak State Meteorological Institute’s 
establishment (currently Czech Hydrometeorological Institute – CHMI) the Institute’s director Dr Ivan Obrusník looks back 
not only upon rich activities in the past (existence under six different names and several founders) but especially comments and 
evaluates the current organizational structure, mission, activities and prospects. Connection of three disciplines dealing with 
atmosphere and hydrosphere (meteorology, hydrology and air quality control) into one institution and integration of meteorology 
and hydrology into one operational forecasting and warning service he considers to be an excellent solution. The organizational 
structure on  the branch principle established in 1990  with independent IT Department and Finance and Adminisrative Division 
proved successful. Modernization of infrastructure including automation of station networks on the one hand improved quality 
of services but on the other hand meant also increasing operating expenses. Although revenues from sale of own products and 
services reached 180 million Czech crowns in 2008, further budget cuts can reduce some activities and thus also some services. 
The Institute’s status could be improved by statutory definition of CHMI within the bounds of the law on hydrometeorological 
service which would enshrine its interdepartmental importance (draft bill is already prepared by CHMI). Furthermore, special 
attention is paid to the use of data obtained from numerical weather prediction models (co-operation with Météo France on 
applications of the ALADIN model), to the Institute’s role in the Integrated rescue system, co-operation with domestic and 
international partners and organizations or to research activities and problems of the contact with mass media.

KLÍČOVÁ SLOVA: Český hydrometeorologický ústav – 90. výročí založení – meteorologie  – hydrologie – ochrana čistoty 
ovzduší – Česká republika
KEY WORDS: Czech Hydrometeorological Institute – the 90th anniversary – meteorology – hydrology – air quality control 
– Czech Republic

1. Pane řediteli, součástí prvního článku tohoto 
čísla věnovaného jubileu ústavu je i velmi 
stručný historický přehled jeho vývoje. Materiál 
prezentuje převážně současnou působnost  
Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), 
ale málo vypovídá o činnosti a lidech, kteří stáli 
u zrodu jedné z prvních odborných institucí 
nového státu. Jaký je Váš pohled na práci našich 
předchůdců – zakladatelů, pokud ji vůbec je 
možné porovnávat s ohledem na časový předěl 
několika generací?
Rozhodně oceňuji úsilí i prozíravost našich předchůdců, 

vždyť ústav slaví 90 let od svého vzniku, stále existuje a plní 
čím dál více úkolů i těch vyplývajících z našeho členství 
v Evropské unii. Rád bych připomněl i aktivity našich před-
chůdců ještě za Rakousko-Uherska, kdy byly „naše“ meteo-
rologická i hydrologická služba součástí služeb rakouských. 
Také proto jsme v roce 2001 oslavili ve Vídni s našimi kole-
gy z rakouského Ústředního ústavu pro meteorologii a geo-
dynamiku 150 let od založení této služby (1851), jejímž prv-
ním ředitelem byl K. Kreil z Prahy. Organizovaná hydrolo-
gická služba u nás funguje již od roku 1875! Proto jsme už 
v roce 1919 měli na co navazovat a neměli bychom na prů-
kopníky našich oborů zapomínat. Myslím si, že po celou 
dobu uplynulých 90 let patřil ústav vždy k předním insti-

tucím tohoto druhu v Evropě a doufám, že po roce 1989 
a zejména po roce 1992 se nám, nyní jako ústavu zajišťují-
címu služby v oborech meteorologie, hydrologie a ochraně 
čistoty ovzduší pouze pro Českou republiku, daří tuto úro-
veň udržovat.

2. Za devadesát let fungoval ústav pod šesti názvy 
a několika zřizovateli. K nynějšímu pojetí jeho 
funkce jako ústředního státního ústavu pro oblast 
čistoty ovzduší, hydrologie a meteorologie vedlo 
několik předělů. Tři obory spjaté s hydrosférou 
a atmosférou v jedné instituci je jedinečným 
řešením – je to však řešení výhodné, nebo dokonce 
optimální? Po téměř dvaceti letech v čele této 
instituce máte jistě na věc relevantní názor.
Toto řešení je výhodné, ale i zde ústav prodělal ve svém 

vývoji několik fází. Za klíčové považuji spojení meteorologie 
a hydrologie pod jednou „střechou“ v roce 1954, které pře-
devším umožňuje velmi pohotovou povodňovou výstražnou 
službu založenou na přímém spojení meteorologů a hydrolo-
gů s využitím společných srážkoměrných sítí, radarů a mode-
lů. Většina zemí, které mají obě služby oddělené, nám toto 
spojení závidí. V roce 1967 přibyl třetí obor – ochrana čisto-
ty ovzduší, rovněž s úzkou vazbou na meteorologii. Ústav byl 
někdy členěn podle „technologické linky“ a jindy podle obo-
rů. Současné oborové členění, na něž ústav přešel v roce 1990, 

DOUFÁM, ŽE SE NÁM PODAŘÍ 
UDRŽET A DÁLE ZLEPŠOVAT DOBRÉ 
POSTAVENÍ MEZI NÁRODNÍMI 
HYDROMETEOROLOGICKÝMI SLUŽBAMI 
V EVROPĚ
Rozhovor s ředitelem Českého hydrometeorologického ústavu 
Ing. Ivanem Obrusníkem, DrSc. 
při příležitosti 90. výročí od založení Československého ústavu 
meteorologického
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umožňuje lepší výměnu znalostí v rámci jednotlivých disci-
plín. Jsem rád, že v operativě – v předpovědní a výstražné 
službě – jsme se v roce 2000 rozhodli přejít na integrací mete-
orologické a hydrologické služby do jednoho systému zalo-
ženého na šesti   regionálních a jednom centrálním předpo-
vědním pracovišti. Toto rozhodnutí nebylo lehké a znamenalo 
poměrně velkou změnu v organizaci ústavu. Avšak výhod-
nost tohoto uspořádání, založeného na přímé osobní spoluprá-
ci meteorologů s hydrology, se plně ukázala při velké povod-
ni v roce 2002 a od té doby při řadě dalších povodní a nebez-
pečných situací. Dalším krokem bylo vytvoření společného 
Systému integrované výstražné služby s partnerskou armádní 
meteorologickou službou. Spojení tří oborů je však přínosné 
i při sdílení počítačových a komunikačních sítí, databázových 
systémů, společné ekonomiky a administrativy atd.

Některé nevýhody vyplývají spíše z nazírání okolí na náš 
ústav nikoliv z podstaty věci. Především ČHMÚ s 800 zaměst-
nanci v celé republice je poměrně velký a při tom patří do „malé-
ho“ rezortu. Činnosti ústavu jsou náročné na přístroje a počí-
tače a jejich údržbu, mezinárodní výměnu dat, často nepřetrži-
tou službu, takže jsou poměrně drahé. Rozpočet ústavu se pak 
v rámci rezortu jeví jako relativně velký, což budí dojem, že je 
možné jej krátit, snižovat stavy pracovníků apod. Je pak obtíž-
né přesvědčit zřizovatele, že už těžko můžeme dále reduko-
vat, aniž bychom museli přerušit naše základní činnosti (které 
nemůže dělat žádná jiná instituce, ale které občané potřebují). 
Výhody integrace ústavu však rozhodně převažují.

3. Na oborovém principu je založena i organizační 
struktura nastolená od roku 1990, jako samostatné 
fungují úsek informačních technologií a  úsek 
ekonomicko-správní. Ve vymezených regionech 
zajišťuje úkoly ústavu sedm oblastních poboček, 
ústav spravuje téměř třicet observatoří 
a profesionálních stanic. Vyhovuje tato struktura 
i v současnosti?
Struktura ústavu podle mého názoru vyhovuje. Samostatný 

obor informačních technologií zajišťuje telekomunikační 
a počítačové služby pro celý ústav včetně poboček, a proto je 
přímo podřízen řediteli ústavu. Obdobně jsme po mém přícho-
du do ústavu v roce 1993 a přechodu z rozpočtové na příspěv-
kovou organizaci, zavedli komerční činnost. Začali jsme pra-
covat s „opravdickými“ penězi a rozpočty, a proto jsme zřídili 
úsek ekonomicko-správní. Pobočky fungují obdobně a z jejich 
vedoucích se stali řediteli poboček. Každý větší útvar (úsek či 
pobočka) pracuje samostatně se svým dílčím ročním rozpoč-
tem. Provoz a financování observatoří a profesionálních sta-
nic patří do kompetence příslušných náměstků. Tato struktura 
vyhovuje i dnes a problémy vidím spíše v současném statutu 
ústavu jako příspěvkové organizace a jeho vztahu ke zřizova-
teli, který nemá příliš pochopení pro zajišťování našich služeb 
i pro jiné rezorty. To ústav v minulosti vždy dělal a také na to 
měl ve svém rozpočtu dostatek prostředků.

4. Po svém nástupu do funkce ředitele jste v roce 
1993 prohlásil: Za svůj hlavní úkol považuji právě 
to, abych plnil funkci koordinátora a přitom 
neprotežoval zájmy jednoho úseku proti druhému. 
Jak se Vám v dané souvislosti podařilo sladit rozdílné 
zájmy a záměry relativně samostatných oborů?
Myslím si, že svůj slib jsem plnil i díky tomu, že jsem 

do příchodu do ČHMÚ nepracoval v žádném z hlavních obo-
rů ústavu. Celou dobu mého působení v ČHMÚ jsem se snažil 
být neutrální, tlumit někdy rozdílné názory náměstků a hle-
dat cesty výhodné pro ústav jako celek. Snad nejtěžší pro mne 
bylo provedení reorganizace předpovědní a výstražné služby 
v roce 2000 spočívající v integraci meteorologů a hydrologů 
a jejich podřízení pouze jednomu náměstkovi. Tato pracoviš-
tě fungují v době krizové situace v jakémsi „válečném stavu“ 
a tam je jednoznačně potřeba pouze jedno velení. Právě v šíři 
záběru, integraci řady služeb a spolupráci v několika oborech 
je síla ČHMÚ a to jsem se snažil prosazovat. 

5. Za dvě desetiletí prošel ústav nebývalou 
modernizací. Vytvořená infrastruktura umožnila 
zkvalitnit poskytované služby, ale zároveň 
podstatně vzrostly provozní  náklady. Výhled 
na nejbližší období však neslibuje navýšení 
rozpočtových prostředků, spíše naopak. Existují 
vůbec ještě disponibilní rezervy, a pokud ano, 
ve kterých oblastech?
Provozní náklady skutečně vzrostly kromě inflací zejmé-

na tím, že je třeba moderní infrastrukturu udržovat často for-
mou externích servisních služeb. K problémům patří odpisy, 
na něž dlouhodobě nedostáváme od zřizovatele téměř žádné 
prostředky. Rostou nároky na datové přenosy a s tím souvi-
sející náklady. Vliv má i (podle mne správný) rostoucí počet 
vysokoškoláků na úkor zaměstnanců se středoškolským vzdě-
láním. Po našem vstupu do EU se objevila řada nových čin-
ností. Důležité je, že i když naše náklady rostou (a je tomu 
tak i v jiných zemích), tak mnohem výrazněji roste kvalita 
našich služeb. Občané se právem domnívají, že mají na kva-
litnější služby nárok. Pochopitelně se snažíme snižovat nákla-
dy na externí služby, důsledně využívat výběrová řízení, upra-
vovat pracovní náplně pracovníků a vůbec šetřit, kde se dá. 
Zvyšujeme též příjmy z komerční činnosti (v roce 2008 dosáh-
ly 180 mil. Kč). Zapojujeme se  do výzkumných grantů včet-
ně evropských i do Operačního programu životního prostředí. 
Dalších rezerv moc nevidím. Při dalším pokračování ve škr-
tech a nutnosti snižovat stav budeme muset omezit či zrušit 
některé činnosti. Dobré řešení to však není, neboť občané by 
tyto zrušené služby zřejmě nedostali od někoho jiného.

6. Zpočátku se také zdálo, že úspory přinese 
automatizace staniční sítě, opak je pravdou. 
Poklesl sice počet manuálních stanic, tedy i počet 
dobrovolných pozorovatelů, ale náklady jsou 
v součtu vyšší. Průvodním zjevem případné redukce 
staničních sítí by bylo omezení měření. Evropská 
legislativa v oblasti životního prostředí však rozsah 
pozorování spíše rozšiřuje. Jak z toho ven?
Máte pravdu. Velkým problémem jsou dobrovolní pozoro-

vatelé, kteří díky automatizaci „pozorují“ stále méně. Musíme 
je dále využívat, neboť chrání naše přístroje vůči vandalismu 
a krádežím. Přehodnocování počtu stanic, frekvencí měření 
atd. jsme dělali mnohokrát, ale již to dál příliš nejde, neboť 
pokles hustoty sítí pod určité minimum znamená jejich téměř 
úplné znehodnocení. Snažíme se získávat investiční peníze 
na obnovu sítí z prostředků EU. Problémem ale zůstává kry-
tí provozních nákladů a již zmíněných odpisů. Někde se daří 
převést financování provozu stanic na města (např. u moni-
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toringu ovzduší). Pořád se však domnívám, že státní síť by 
měl plně garantovat stát a ČHMÚ by tedy na to měl dostá-
vat dostatečné prostředky. Další možností, byť omezenou, je 
stále intenzivnější využívání modelování místo měření, ale i to 
vyžaduje určitý minimální počet dostatečně kvalitních měření.

7. Jako velmi úspěšnou publikaci vydal ČHMÚ 
před dvěma lety Atlas podnebí Česka. V edici 
Národní klimatický program České republiky 
vyšlo dosud 32 publikací, ale poslední svazek vyšel 
již před sedmi lety. ČHMÚ jako specializované 
odborné instituci přísluší povinnost předkládat 
statním orgánům i veřejnosti relevantní informace 
o vývoji klimatu na území našeho státu. Pokládáte 
dosavadní produkty ústavu v dané oblasti 
za dostatečné? Nemělo by dojít k posílení oddělení 
klimatické změny?
Dosavadní produkty ústavu v oblasti klimatu a jeho změ-

ny dostatečné nejsou. Potěšující událostí a velkým přínosem 
bylo vydání publikace Atlas podnebí Česka. Národní klima-
tický program se v průběhu let poněkud vyčerpal a také nemá 
takové financování jako v devadesátých letech, kdy získal 
velký projekt financovaný z amerických zdrojů. Růst zájmu 
o klimatickou změnu jsme předpokládali, dali do koncepce 
Politiky životního prostředí atd. včetně požadavků na per-
sonální posílení v této oblasti. Po vzniku odboru klimatic-
ké změny na MŽP narostl tento odbor až na 20 lidí, ale ústav 
nedostal ani jednoho pracovníka a navíc musíme každoročně 
snižovat počty pracovníků. Kromě nedostatečného personál-
ního obsazení klimatické změny se v ústavu budeme muset 
vyrovnat i s generačním problémem. Bohužel ke změně kli-
matu se ve sdělovacích prostředcích často vyjadřují lidé bez 
znalosti podstaty jevu. Ale v poslední době se vystupování 
našich odborníků v problematice klimatu ve sdělovacích pro-
středcích zlepšilo. Nelze však ani opomenout, že názory před-
stavitelů rezortu v problematice klimatu a jeho změny se řídí 
spíše politickými než odbornými požadavky.

8. Pane řediteli, za Váš významný počin pokládáme 
prosazování výstrah a varování na extrémní 
povětrnostní situace. Dnes je výstražná služba 
důležitou vizitkou ČHMÚ. Veřejnost si na tento 
způsob informování rychle zvykla a využívá 
jej – někdy až natolik, že dochází k „zahlcení“ 
serveru a systém kolabuje. Naposledy k tomuto 
kolapsu došlo v situaci, kdy ústav vydal varování 
na bouři 26. 5. 2009. Jaká opatření jsou přijímána 
k nápravě tohoto stavu?
S problémem „zahlcování“ našich webových stránek 

po vyhlášení výstrahy na extrémní povětrnostní situace se 
potýkáme již několik let. Celý systém je poměrně složitý 
(velká množství reálných dat a informací distribuovaných 
on-line), a proto přes jeho zlepšování nestačí pokrýt rychle 
rostoucí zájem našich občanů o přímé předpovědi a výstraž-
né informace z Internetu. Při Vámi zmíněném výpadku dosa-
hoval počet jednotlivých kliknutí na naše stránky hodnoty 
5–10 milionů za hodinu!! A zájem občanů o tyto informa-
ce z Internetu ještě dále poroste. Systém zlepšujeme za cho-
du – přesunujeme servery do centra „Nagano“ firmy O2, s fir-
mou Hydrosoft jsme vylepšili hydrologickou část systému 
a provádíme zátěžové testy s firmou TNS. S těmito firma-

mi jsme dohodli rychlou odezvu a nápravu případných pro-
blémů a zdokonalují se i pracovníci z odboru informačních 
technologií ústavu. Problémem zůstává nedostatek finančních 
prostředků na takto výkonný webový systém, který vyžaduje 
za krizové situace kapacitu blízkou nejnavštěvovanějšímu ser-
veru Seznam! Chceme vybudovat i paralelní nezávislou cestu 
pro zabezpečení našich webových stránek při výpadku stáva-
jícího systému. Na to nám byly přislíbeny finanční prostředky 
v rámci opatření po letošních červnových povodních.

9. V současné době si předpověď počasí nelze 
představit bez využití podkladů získaných 
numerickými modely atmosféry, které byly v naší 
předpovědní službě zavedeny již počátkem 60. let. 
V roce 1990 se ČHMÚ stal zakládajícím členem 
projektu ALADIN a od roku 1998 je v Praze-
Komořanech počítána aplikace ALADIN-LACE. 
Dalším významným krokem bylo přistoupení 
k Evropskému centru pro střednědobou 
předpověď počasí  v roce 2001. Můžete s odstupem 
času zhodnotit úlohu ČHMÚ při rozvoji a využití 
těchto moderních technologií?
Myslím si, že se v ČHMÚ podařilo již před rokem 1990 

v numerickém modelování počasí dobře navázat na prá-
ce profesora Brandejse v letech 1950–1975. Ovšem spolu-
práce s Météo France a se středoevropskými zeměmi v pro-
jektu ALADIN LACE od roku 1990, která trvá dodnes, byla 
pro rozvoj modelování počasí v regionálním měřítku (model 
ALADIN) klíčová. Zakoupili jsme včas první superpočítač, tak-
že v Praze v letech 1998–2002 probíhaly první operativní výpo-
čty modelu ALADIN ve středoevropském regionu pro sdruže-
ní LACE. Vyškolili se u nás i odborníci, kteří vývoj a využi-
tí modelu nesou dál směrem ke zvyšování kvality a rozlišení 
modelu. Po povodni v roce 1997 jsme si uvědomili, že nutně 
potřebujeme model na dobu delší než 5 dní, vlastní přistoupení 
k Evropskému centru se nám podařilo až v roce 2001 jako jed-
něm z prvních v našem regionu. ČHMÚ a jeho odborníci hráli 
ve vývoji modelu ALADIN prakticky po Météo France největší 
úlohu. Měli vždy velkou podporu vedení ČHMÚ a dodnes tvoří 
hnací sílu společného projektu. Modely využíváme při každo-
denních předpovědích a výstrahách a ALADIN se stal pojmem 
i u naší veřejnosti. Na ALADIN jsme navázali i modelování 
hydrologické, rutinně využívané při povodňových situacích. 
Konečně zmíním i výpočty modelu ALADIN CLIMATE pro 
sledování změny klimatu, kde je ČHMÚ opět ve středoevrop-
ském regionu průkopníkem.

10. Zkušenosti a poznatky z katastrofální povodně 
v roce 1997 vedly ke vzniku Integrovaného 
záchranného systému (IZS), jehož součástí je 
činnost hydrometeorologické služby. Jaké je 
postavení ČHMÚ v tomto systému?
ČHMÚ má v krizovém řízení a IZS nezastupitelnou 

a obrovsky zodpovědnou úlohu, neboť v řadě krizových situ-
ací hydrometeorologického původu či vzniklých překročením 
koncentrací škodlivin v ovzduší, tento systém vlastně spouš-
tí. Po spuštění dodává ČHMÚ informace a výstrahy v prů-
běhu, předpovídá další vývoj a konečně určí i konec krizové 
situace. Proto by měl být ČHMÚ dlouhodobě stabilně finan-
cován podobně jako základní složky krizové infrastruktury – 
Hasičský záchranný sbor, Policie ČR atd. Bohužel tomu tak 
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není a souvisí to mj. i s tím, že patříme pod finančně méně 
dotovaný rezort životního prostředí. Naši partneři v systé-
mu s námi úzce spolupracují, činnost ústavu oceňují a také 
pozitivně hodnotí neustálé zlepšování systému předpovědní 
a výstražné služby ČHMÚ.

11. Kromě složek uvedených v předchozí odpovědi 
ústav spolupracuje s četnými tuzemskými 
partnery a organizacemi. Jde převážně 
o spolupráci při společném řešení výzkumných 
úkolů a grantů nebo i jiné formy součinnosti? 
Jaké je  Vaše stanovisko k připomínkám 
týkajícím se neochoty ČHMÚ poskytovat reálná 
data z interních databází? Jsou výsledky těchto 
projektů dostatečně známé i odborníkům 
z provozních složek ústavu?
Nelze mluvit o neochotě. Dodržujeme striktně pravidla 

Světové meteorologické organizace (SMO) a dáváme pro-
to data pro výzkumné účely zdarma či za úhradu nezbyt-
né manipulace. Požadujeme však, aby uživatelé z výzkumu 
nedávali naše data třetím stranám především z komerční sfé-
ry. Samozřejmě nechceme poskytovat naše celé databáze – to 
je „duševní vlastnictví ústavu“. Požadujeme také informaci 
o tom, jak byla data využita. Často dochází k jejich neodbor-
nému využití, a proto dáváme přednost tomu, abychom byli 
k projektům přizváni přímo jako spoluřešitelé. I tím pak naši 
odborníci lépe vědí, jak bylo s našimi daty nakládáno.

12. Na poli mezinárodní spolupráce asi uvedete 
především Světovou meteorologickou organizaci 
a spolupráci na společných úkolech a projektech 
se sousedními zeměmi. Jak se projevilo v dané 
souvislosti přistoupení naší země do Evropské unie?
Velmi výrazně. Meteorologické služby “starých“ zemí 

EU již dlouho spolupracují velmi dobře s využitím evrop-
ských organizací, jako ECMWF, EUMETSAT a především 
EUMETNET, který byl pro spolupráci těchto služeb založen. 
My spolupracujeme s ECMWF a EUMETSATem a zatím se 
podílíme na vybraných projektech EUMETNETu. Avšak řád-
nými členy dosud nejsme, neboť členský příspěvek je vysoký 
(ca 2 mil. Kč ročně). Zástupci „starých“ zemí EU nás berou 
jako rovnocenného partnera a troufám si říci, že díky naší vět-
ší integraci (hydrologie) jsme v některých činnostech i lepší – 
zejména tam, kde je propojení s hydrologií či ochranou ovzdu-
ší výhodné. Při procesu zlepšování předpovědní a výstražné 
služby nám po roce 1997 pomohla spolupráce s americkou 
povětrnostní službou NWS. V meteorologii a hydrologii spo-
lupracujeme se sousedními zeměmi např. v rámci neformální-
ho sdružení ředitelů středoevropských služeb (ICCED) nebo 
na společnému projektu LACE. Jsme aktivní i ve Světové 
meteorologické organizaci a spolupracujeme i s dalšími 
evropskými institucemi, jako např. s Evropskou agenturou 
pro životní prostředí v ochraně ovzduší.

13. Postavení ústavu je dáno dikcí zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Český hydrometeorologický 
ústav.  Lepším řešením by patrně bylo zřídit ČHMÚ 
zvláštním zákonem o hydrometeorologické službě. 
Jaké jsou vyhlídky na nové statutární vyjádření 
postavení a funkce ČHMÚ?
Zřízení ČHMÚ zvláštním zákonem by mohlo stabilitu 

a vůbec postavení ústavu zlepšit a zároveň i zakotvit jeho mul-
tirezortní význam. První verzi zákona, analogického se záko-
nem o německé meteorologické službě, máme připravenu již 
několik let. Je však těžké ji nechat projít parlamentem – potře-
buje na jedné straně podporu ze strany zřizovatelského rezortu 
a jednak hlavních politických sil v parlamentu, což se vzhle-
dem k nestabilitě státní administrativy ČR zatím nepodařilo. 
Ale rozhodně v tomto úsilí budeme pokračovat.

14. Činnost ČHMÚ je pod každodenní kontrolou 
veřejnosti i orgánů veřejné správy. Je to jistě 
přednost, ale zároveň i bič! Pozitivní odezva 
je příjemná, nicméně jde o slávu pomíjivou. 
Měřící systémy, kontrola a správa dat zůstávají 
veřejnosti utajeny a k předpovědím počasí se 
lze dostat snadno mnohými způsoby. I přední 
český deník jako svůj zdroj uvádí téměř převážně 
Meteopress. Nezanedbalo se něco v minulosti? Je 
ČHMÚ připraven poskytovat médiím požadované 
informace s větší „viditelností“?
Částečně je to pravda. Nelze opomenout dlouhodobé pro-

pojení některých médií, jako televize Nova a Prima a novin 
jako Právo a dalších, s firmou Meteopress. Podařilo se nám 
nahradit předpovědi Meteopressu v MF DNES a prosadit naše 
předpovědi na serveru i-DNES. Důležitá je naše dobrá spolu-
práce s veřejnoprávní televizí a rozhlasem. Naše výstrahy jsou 
uznávány všemi uživateli jako jediné věrohodné a Meteopress 
ani jiné subjekty je nevydávají (prosadili jsme tedy„Single 
voice principle“ ve výstražné službě). V řadě evropských 
zemí mají národní meteorologické služby s komerčními sub-
jekty problémy mnohem větší než my. Někdy nejsou naši 
pracovníci z předpovědní služby ochotni dostatečně poho-
tově vystoupit v televizi či rozhlase a dávají přednost práci 
na předpovědích či výstrahách. Tím dávají komerčním sub-
jektům více prostoru. Inovovali jsme proto systém komuni-
kace s médii, ale rozhodně se budeme muset tomuto problé-
mu věnovat ještě více.

15. Co musí ČHMÚ učinit, aby si uchoval kredit 
nezpochybnitelné  instituce reprezentující 
národní meteorologickou službu České republiky 
i v příštích desetiletích?
ČHMÚ musí získat nezpochybnitelné a stabilní postave-

ní ať již v rámci rezortu životního prostředí či ze speciální-
ho zákona. Musí být trvale financován a personálně zajištěn, 
jak se na složku kritické infrastruktury sluší. Pak bude mož-
né zpracovat dlouhodobější koncepci s etapovitým rozvojem 
moderních technologií a metod, automatizace, nových mode-
lů apod. Bude to spojeno i s aktivnějším výzkumem, spolu-
prací s akademickými a vysokoškolskými pracovišti i s inten-
zivnější mezinárodní spoluprací. Závěrem bych zdůraznil náš 
dlouhodobý cíl – musíme být ve všech třech oborech ústa-
vu nejlepší v ČR a k tomu dlouhodobě směřovat naše úsilí. 
Mělo by nám k tomu pomoci i zavedení systému řízení celé-
ho ústavu podle ISO 9001:2000, které nás, zejména ze začát-
ku, administrativně zatěžovalo, ale které bude postupně stá-
le více přispívat ke zvyšování kvality našich informací a slu-
žeb. Doufám, že se nám podaří udržet a dále zlepšovat dobré 
postavení mezi národními hydrometeorologickými službami 
v Evropě.

 Zdeněk Horký
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90. VÝROČIE ČESKOSLOVENSKEJ 
METEOROLOGICKEJ SLUŽBY NA SLOVENSKU
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The 90th anniversary of the Czechoslovak Meteorological Service in Slovakia. The 90th anniversary of the Czechoslovak 
Meteorological Service establishment is a good opportunity to evaluate mutual collaboration of the Czech and Slovak meteo-
rologists and climatologists. In the paper the 90-year development of the Slovak meteorology and climatology is outlined very 
briefly as well.
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1. ÚVOD
Samostatný Hydrometeorologický ústav vznikol 

na Slovensku v roku 1969, dejiny meteorológie a klimato-
lógie ale majú na Slovensku oveľa dlhšiu tradíciu a aj zdo-
kumentovanú históriu [1]. Je známe, že prvé systematické 
prístrojové meteorologické merania robil na Slovensku lekár 
Adam Reimann v Prešove už v rokoch 1717–1720. Pri príle-
žitosti 90. výročia zriadenia českoslo venskej meteorologickej 
služby v Prahe je priestor na zamyslenie, že ako tento akt pris-
pel aj k rozvoju meteo rológie a klimatológie na Slovensku.

V roku 1918 vstúpilo Slovensko do spoločného štátu s his-
torickými krajinami (Čechy, Morava a Sliezsko) napriek prá-
ve skončenej I. svetovej vojne s relatívne dobre vybudovanou 
sieťou zráž ko merných staníc (vyše 200 s kompletnými rad-
mi pozorovaní) a s niekoľkými kvalitnými mete orologic kými 
(klimatologic kými) stanicami (Stará Ďala, teraz Hurbanovo, 
Banská Štiavnica, Oravský Podzá mok, Starý Smokovec, 
Liptovský Hrádok, Košice, Bratislava a niekoľko ďalších). 
Najnovšie spraco vanie a testovanie kvality ra dov pozorova-
ní na uvedených staniciach potvrdilo, že časová homogeni-
ta a kompletnosť radov mesačných údajov je porovnateľná 
s pozorovaniami po roku 1950.

Československá meteorologická služba prevzala po roku 
1918 od rakúskeho Ústredného ústavu pre mete orológiu a geo-
dynamiku a uhorského Ústredného ústavu pre meteorológiu 
a zemský magnetiz mus nielen siete pozorovacích staníc ale 
aj existujúce archivované údaje a niektoré vedecké a odbor-
né spracovania. Podklady zničené v priebehu vojny sa muse-
li pracne re konštruovať počas mnohých ro kov. Je potešiteľné, 
že podobne ako vo Viedni a Budapešti, aj v Prahe sa rozhodlo 
o tom, že riadite ľom Štát neho ústavu meteo rologického (ďalej 
ŠÚM) sa mo hol stať iba vedecky činný pracovník a vedecký 
výskum nemal byť v ústave nijako obmedzo vaný. Toto roz-
hodnutie zaručovalo kontinuitu aj v klimatológii a klimatolo-
gickom výskume. Treba tiež pripomenúť, že ŠÚM bol v roku 
1919 začle nený do Ministerstva školstva a národnej osvety. 

Zrážkomernú staničnú sieť prevzal Štátny ústav hydro-
logický (podriadený Ministerstvu verej ných prác) a podob-
né pozorovania ako ŠÚM mal aj Výskumný ústav biokli-
matologický (podria dený Mi nisterstvu poľnohospodár-
stva, na Slovensku mal hlavné pracoviská v Bratislave 
a v Ko šiciach). Bio klimatologický ústav budoval popri agro-
meteorologických staniciach aj staničnú sieť fenologickú. 
Meteorologickou a klimatologickou problematikou sa zaobe-
rali aj niektoré ús tavy lesnícke (praco viská v Banskej Štiavnici 
a v Liptovskom Hrádku). V Bratislave a v Košiciach boli pri 
bioklimatolo gických ústavoch zriadené Správy pre agropedo-
lógiu a bioklimatológiu, ktoré pravidelne spracovávali a pub-

likovali prehľady o klimatických pome roch na Slovensku už 
pred rokom 1938.

V roku 1928 bolo na Slovensku v činnosti 45 pozorovacích 
staníc iba v rámci ŠÚM (asi ako dnešné kli matologické sta-
nice) a ďalšie 4 stanice boli na Podkarpatskej Rusi. Približne 
rovnaký počet pozo rovacích staníc mal aj Štátny ústav biokli-
matologický (niektoré na rovnakom mieste ako ŠÚM). V roku 
1936 už ale mal Štátny bioklimatologický ústav na Slovensku 
116 staníc. V sieti Štátneho ús tavu hydrologického bolo v celej 
Československej republike v činnosti 1 855 staníc, z toho asi 
600 na území Slovenska. Od roku 1931 bolo zriadených ešte 
niekoľko dôleži tých staníc kvôli novému nor málovému obdo-
biu. To bol dobrý základ na prípravu údajov pre spracovanie 
klimatických normálov za obdobie 1931–1960. V krajových 
publikáciách je za toto obdobie spracovaných 150 teplotných 
a 487 zrážkových normálov (viaceré z nich mali ale kratšie 
ako 30-ročné pozorovania a normály sa vypočítali pomocou 
referenčných staníc), na porovnanie za obdobie 1901–1950 
to bolo 98 teplotných a 250 zráž kových normálov. Napriek 
tomu, že sa určite použili ojedinele aj stanice s kratším radom 
pozorovaní ako 15 rokov, je rozšírenie počtu pozorovacích 
staníc po zoruhodné. Do roku 1938 bolo na Slovensku málo 
odborníkov, ktorí by boli schopní spracovať kom plexné kli-
matologické štúdie, preto sa činnosť kli matológie a biokli-
matológie sústreďovala hlavne na skvalitňovanie siete pozo-
rovacích staníc a na publikovanie ročných klimatologických 
prehľadov. Ro čenky a mesačné prehľady sa pravi delne vydá-
vali v centrále ŠÚM v Prahe aj za Slovensko (pre 30 vybra-
ných staníc z celej republiky už od roku 1921). Prvá kom-
pletná celoštátna ročenka vyšla v roku 1932 (za rok 1930). 
Zvláštne postave nie malo publikovanie prehľadov s denný-
mi údajmi z Hurbanova (vtedy Stará Ďala), ktoré nadviazalo 
na pred vojnový režim publikovania v Uhorsku.

2. SAMOSTATNÝ ROZVOJ METEOROLÓGIE 
A KLIMATOLÓGIE NA SLOVENSKU
Obdobie samostatnej Slovenskej republiky (1939 až 

1945) bolo silne poznačené odstúpením rozsiah leho územia 
Maďarsku a takmer úplným prerušením kontaktov s ústredím 
Meteorologickej služby v Prahe. Na novom území Slovenska 
bola v roku 1939 sieť 52 agrome teorologických, 32 meteorolo-
gických a klima tologických a 518 zrážkomerných staníc, kto-
ré sa začlenili do Štátneho hydrologic kého a meteorologické-
ho ústavu (ŠHaMÚ) pod vedením M. Končeka (zá kon 295 
z 21. novembra 1939). Toto krátke obdobie môžeme nazvať aj 
etapou rýchleho rozvoja mete orológie a klimatológie na Slo-
vensku. Za viedlo sa roz hlasové vysielanie správ o počasí 
a predpovedí, stabili zovala a skvalitnila sa sieť pozoro vacích 
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staníc, spracovalo sa veľa hodnotných vedeckých člán kov 
a štúdií, rozvinulo sa vyučovanie meteorológie a klimatológie 
na vysokých školách. Všetko to bolo predovšetkým zásluhou 
všestranne aktívnych odbor níkov M. Končeka a Š. Petroviča, 
ale aj ich spolupracovníkov v ŠHaMÚ a na vysokých školách. 
Už pred rokom 1939 sa rozší ril vý skum klimatických a bio-
klimatických po merov Tatier (A. Bečvář, F. Vitásek, J. Mrkos, 
A. Gre gor a iní), čo M. Konček a Š. Petrovič nielen podporili, 
ale sa na ňom aj aktívne zúčastnili (ako absolventi Karlovej 
univerzity v Prahe napriek voj novým ťažkostiam udržiavali 
čulé odborné kon takty nielen s českými ale aj nemeckými, 
rakúskymi a poľskými meteo rológmi a klimato lógmi). Koniec 
II. svetovej vojny dramaticky zasiahol aj do čin nosti ŠHaMÚ 
aj na Slovensku. Počas bojov boli zničené asi tri štvrtiny všet-
kých objektov, niektoré zariadenia ustupujúca ne mecká armá-
da demontovala a odviezla, bola zbombar dovaná a úplne vyho-
rela aj budova ŠHaMÚ na Trnavskej ulici v Bratislave (našťas-
tie tesne pred tým od viezli takmer všetok archívny materiál 
a časť prístrojov na observatórium na Skalnatom Plese).

Ešte pred rozpadom Rakúsko-Uhorska sa vysoké ško-
ly presunuli zo Slovenska do Maďarska, čo značne skompli-
kovalo prípravu odborníkov aj v meteorológii a klimatológii. 
Založenie Komen ského univerzity už v roku 1919 bolo mimo-
riadne prospešným krokom, no Prírodovedecká fa kulta vznik-
la až v roku 1940. Meteorológia a klimatológia sa iba sporadic-
ky prednášala v rámci zemepisného semi nára na Filozofickej 
fakulte (viedli ho Slovák Karel Chotek a Česi Jiří V. Da neš, 
Jiří Král a František Štůla) a trochu kom plexnejšie aj v Učenej 
spoločnosti Šafárikovej od roku 1926. Záujemcovia zo Slo-
venska preto študovali meteorológiu a klimatológiu predovšet-
kým v Prahe (aj M. Konček a Š. Petro vič), prípadne na iných 
eu rópskych univerzitách. Veľký podiel na rozvoji geografie 
a klimatológie na Slovensku mal Jan Hro mádka, univerzitný 
profesor v Bratislave od roku 1938. Príchod Mikuláša Končeka 
a Štefana Petroviča z Prahy na Slovensko v roku 1939 znamenal 
začiatok novej éry rozvoja meteorológie a klimatológie. V roku 
1937 bola založená v Košiciach Slovenská vysoká škola tech-
nická, ktorá po odstúpení Košíc Ma ďarsku v roku 1938 puto-
vala do Prešova, neskôr do Martina až zakotvila v Bratislave 
už v roku 1939 a zakrátko potom tam už prebiehali prednáš-
ky M. Končeka a Š. Petroviča z meteorológie a klimatológie, 
od roku 1940 aj na Prírodovedeckej fakulte UK. V roku 1946 
vznikol na Príro dovedeckej fakulte UK Ústav pre meteoroló-
giu a klimatológiu pod vedením čerstvého univerzit ného profe-
sora (1946) M. Kon čeka, ten sa v roku 1953 zmenil na Katedru 
astro nómie, geofyziky a meteorológie. Už v roku 1952 skon čil 
štúdium prvý riadny absolvent meteoroló gie a klimatológie V. 
Peterka, v roku 1954 F. Smolen a J. Šoltís.

Spolupráca českých a slovenských meteorológov a klima-
tológov prebiehala od roku 1945 v úplne iných podmienkach 
ako v období 1919–1939. Na Slovensku sa vytvoril skúse-
ný kolektív odborníkov, ktorí boli schopní nielen rovnocen-
ne komunikovať s českými kolegami, ale mohli aj samostat-
ne viesť prevádzku a výskum takmer vo všetkých odboroch 
meteorológie a klimatológie. Prvoradou úlohou bolo však 
preko nanie ťažkostí súvisiacich so zničenou infraštruktúrou 
meteorologickej služby na Slovensku počas bojov na kon-
ci II. svetovej vojny. Je treba oceniť pomoc českých kole-
gov, najmä pri zabezpečení prístrojov a tlačív pre pozorova-
cie siete. V rokoch 1949–1951 sa vďaka pochopenie vlád nych 
a straníckych úradní kov podarilo postaviť úplne novú budo-
vu Ústavu pre meteorológiu na Ko libe v Bratislave, ktorý bol 
čos koro rozšírený aj o hydrologickú časť. V nej sídlila iba 

klimatologická a hydrologická služba a správa pozorovacích 
sietí. Synoptická a letecká meteorológia zostala ešte takmer 
4 desaťročia na letisku v Bratislave. Prednostom ŠHaMÚ 
na Slovensku bol v rokoch 1945–1946 O. Dub a prednostom 
ŠMÚ v rokoch 1947–1949 M. Konček.

M. Konček sa od roku 1949 plne sústredil na pedago-
gickú a organizačnú činnosť na Prírodove deckej fakulte UK, 
krátko bol aj externým riaditeľom Zemepisného ústavu SAV, 
kde vybudoval samostatné výskumné pracovisko meteoroló-
gie a klimatológie, aktívny bol aj v iných činnostiach ČSAV 
a SAV. Od roku 1950 sa stal riaditeľom Slovenského ústavu 
pre meteorológiu (SÚM) odbor ník J. Danč, kto rého vystrie-
dal v rokoch 1952–1953 vojak M. Novotný. K zásadnej zme-
ne došlo na základe Vládneho nariadenia 96/1953, keď vzni-
kol Hydrometeorologický ústav (HMÚ) so sídlom v Prahe a zo 
ŠMÚ a ŠHÚ v Bratislave sa stala pobočka HMÚ na čele s riadi-
teľom Š. Olejníkom v rokoch 1954–1957 a J. Dančom v rokoch 
1957–1959. Potom sa stal riaditeľom O. Dobrota až do roku 
1968. Po prvýkrát sa stalo, že do vedúcej pozície bol menova-
ný amatér, neodborník. Pobočka HMÚ v Bratislave samo statne 
organizovala pozorovacie siete a robila vcelku samostatné spra-
covanie a výskum v hydrológii a klimatológii. Synoptická 
a letecká meteorológia bola až do roku 1968 priamo podriade-
ná ústrediu HMÚ v Prahe. Je chvályhodné, že stranícky nomi-
nant O. Dobrota nezasahoval významnejšie do od borných 
a koncepčných otázok až do skončenia jeho funkčného obdo-
bia. Plne dôveroval odborní kom vo funkciách námestníkov ria-
diteľa a takým autoritám, akými boli M. Konček a Š. Petrovič. 
Aj to bolo jednou z príčin úspešného rozvoja pobočky HMÚ 
na Slovensku, vrátane stabilizácie a skvalitnenia siete pozoro-
vacích staníc a vydania početných knižných a mnohých iných 
publikácií z meteorológie, klimatológie a hydrológie. 

Napriek vcelku samostatnému postaveniu klimatológie 
na Slovensku prebiehali všetky činnosti v úzkej koordinácii 
s partnerskými zložkami v ústredí HMÚ v Prahe. Organizovali 
sa spoločné od borné po rady, konferencie a semináre. Pamätné 
boli dve celoštátne meteorologické konferencie, ktoré sa 
ko nali v Bratislave, tretia bola v Prahe a potom ešte jedna 
v Bratislave, všetky do roku 1957. Tieto pod ujatia zásadným 
spôsobom ovplyvnili aj rozvoj pozorovacích sietí meteoroló-
gie a klimatológie, spra covanie údajov a výskum v klimato-
lógii. Výsledkom bolo spracova nie dodnes hojne používaných 
knižných publikácií Podnebí Československa (Tabulky, 1961 
a Souborná studie, 1969), Atlas podne bí Československa 
(1958), Krajové publikácie klimatických a fenologických 
pomerov na Slovensku (1966, 1968, 1972) a rad ďalších. 
Kvalitou spracovania a formálnou úpravou ich prekonali azda 
iba Klíma Tatier (1974) a Atlas podnebí Česka (2007).

3. SYNOPTICKÁ A LETECKÁ METEOROLÓGIA
Ako už bolo spomenuté, synoptická a letecká meteoroló-

gia bola, okrem vojnových rokov 1939–1945, až do rozdele-
nia ústavov podriadená ústrediu v Prahe. Všeobecná poveter-
nostná služba patrila k základným činnostiam ústavu od jeho 
založenia. Od roku 1921, kedy vznikla letecká poveternostná 
služba, sa tieto dve služby rozvíjali v tesnom spojení. V čase 
vzniku leteckej poveternostnej služby mala všeobecná pove-
ternostná služba k dispozícii pozorovaciu sieť, ktorú tvorilo 
21 meteorologic kých staníc. Letecká meteorologická služ-
ba zo začiatku využívala údaje z tejto siete, vlastné pozoro-
vacie stanice mala len 4 a až v roku 1922 začala budovať svo-
ju vlastnú pozorovaciu sieť. V roku 1928 tvorilo pozorova-
ciu sieť všeobecnej poveternostnej služby 30 staníc, letecká 
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poveternostná služba mala údaje zo 63 staníc. Veľmi podob-
né boli aj metódy spracovania údajov, či už kreslenie poveter-
nostných máp, nefrontálny rozbor počasia, frontálna analýza 
a metódy nórskej školy. Kvôli nedos tatku odborníkov s vyso-
koškolským vzdelaním v prvých rokoch existencie týchto 
služieb, tí istí za mestnanci vydávali predpovede všeobecné 
aj letecké. Všetky spomenuté činnosti sa vykonávali v Prahe. 
Na Slovensku vzniklo Predpovedné ústredie leteckej pove-
ternostnej služby na letisku vo Vajnoroch až v roku 1932. 
Do jeho kompetencie patrili aj meteorologické pracoviská 
v Brne, Koši ciach a Užhorode. V roku 1939 sa pracovisko vo 
Vajnoroch stalo Ústredím slovenskej meteorologic kej služby. 
Podľa spomienok Š. Petroviča [2] v júli 1939 bolo v ústredí 7 
pracovníkov. Predpovedná služba poskytovala správy o poča-
sí pre rozhlas a tlač a pre letectvo.

Po 2. svetovej vojne bola hlavným podkladom pre tvorbu 
predpovede počasia prízemná poveternostná mapa, predpo-
vedné metódy sa opierali o výsledky nórskej školy. Postupne 
sa v praxi začali využívať výškové mapy. V roku 1948 začala 
na letisku Praha-Kbely prevádzka prvej aerologickej stanice 
v Československu. V Prahe sa začali kresliť mapy hladín 850 
hPa a 500 hPa, v roku 1957 pribudla mapa hladiny 700 hPa 
a neskôr mapa RT 500/1000 hPa [3]. Na Slovensku bola aero-
logická stanica zriadená na letisku v Poprade v roku 1951. 
V Bratislave sa mapy 500 hPa, 700 hPa a RT 500/1000 hPa 
začali používať v predpovednej praxi od roku 1958. Od dru-
hej polovice 50-tych rokov českí a slovenskí meteorológovia 
spracovávali typizácie poveternostných situácií. Prvé výsled-
ky použiteľné v praxi boli vydané v dvoch publikáciách (pre 
Čechy a Moravu v roku 1961, pre Slovensko v roku 1964). 
V roku 1967 bol vydaný Katalog povětrnostních situací pro 
území ČSSR. Konzultácie českých a slovenských meteoroló-
gov ohľadne typizácie poveternostných situácií pokračovali aj 
po rozdelení spoločného štátu a pokračujú dodnes.

Už v päťdesiatych rokoch sa v Prahe venujú meteorológo-
via numerickým predpovedným metódam. Profesor Stanislav 
Brandejs a jeho žiaci vytvorili českú školu numerickej mete-
orológie. Vďaka nim pat rila československá meteorológia 
v teoretickom rozpracovaní numerických predpovedných 
metód k svetovej špičke. Pre praktické využitie však vtedy 
nebola v Československu k dispozícii primerane výkonná 
výpočtová technika. Napriek tomu, československá meteoro-
logická služba bola jedna z prvých, ktorá operatívne vykoná-
vala predpovedné výpočty hladiny 500 hPa, aj keď nevlastni-
la vlastný počítač. 

K prudkému rozvoju synoptickej a leteckej meteoroló-
gie dochádza po rozdelení ústavov v roku 1969. Toto obdo-
bie môžeme charakterizovať ako obdobie intenzívnej investi-
čnej činnosti, inštalovania no vých technológií, automatizácie 
meraní a prenosu informácií a rozsiahle používanie výpo-
čtovej tech niky. Už v roku 1969 bolo na observatóriu Libuš 
inštalované prvé zariadenie na príjem meteorologic kých sní-
mok z družíc. Na Výskumno-vývojovom meteorologickom 
radarovom stredisku Malý Javor ník bolo podobné zariadenie 
inštalované v roku 1972. V rokoch 1972 a 1973 sa družico-
vé snímky začali používať pri analýze poveternostných máp. 
Prvý meteorologický rádiolokátor bol uvedený do operatívnej 
prevádzky na Libuši v roku 1971, na Malom Javorníku v roku 
1973. Výskumno-vývojové meteorologické radarové stredisko 
sa postupne stalo hlavnou hybnou silou rozvoja dištančných 
metód a metód veľmi krátkodobej predpovede počasia nielen 
v Československu. Toto pracovisko plnilo funkciu Národného 
centra rádiolokačnej meteorológie, funkciu Regionálneho cen-

tra rádiolokačnej meteorológie socialistických krajín Európy aj 
funkciu Aktívneho centra Svetovej meteorologickej organizácie 
pre veľmi krátkodobú predpoveď počasia. Niektoré predpoved-
né postupy navrhnuté a používané na tomto pracovisku predsta-
vovali originálny prínos a spĺňali aj najprísnejšie odborné krité-
riá. Odborníci z oblasti rádiolokačnej, družicovej, synoptickej 
a leteckej meteorológie, ale aj hyd rológovia z oboch ústavov sa 
od roku 1971 pravidelne zúčastňovali na celoštátnych poradách 
o problémoch rádiolokačnej a družicovej meteorológie, ktoré 
toto pracovisko organizovalo.

Najdôležitejší nástroj, ktorý používajú odborníci oboch ústa-
vov pre krátkodobú predpoveď počasia je numerický predpo-
vedný systém vybudovaný okolo numerického predpovedného 
modelu na ohraniče nej oblasti ALADIN. Spolupráca na vývoji 
tohto modelu môže slúžiť ako príklad plodnej spolupráce ČHMÚ 
a SHMÚ po rozdelení republiky v roku 1993. Model bol vyvi-
nutý v rámci združení ALADIN a RC LACE a ČHMÚ spo-
lu s SHMÚ významne prispeli nie len k vývoju modelu, ale aj 
k vzniku a bezchybnému fungovaniu týchto združení.

4. ZÁVER
Obdobie od roku 1969 bolo poznamenané osamostatne-

ním HMÚ v Českej a Slovenskej republike. Na Slovensku sa 
stal riaditeľom opäť odborník F. Šamaj (v rokoch 1969–1991) 
a v Česku sa v tom ob dobí vystriedali riaditelia J. Zítek, F. 
Pechala a V. Richter. Na Slovensku znamenalo federatívne 
uspo riadanie HMÚ rýchly rozvoj nových a aj existujúcich čin-
ností. Z nových už bola spomenutá rá diolo kačná a družicová 
meteorológia, k ďalším patrí výpočtové stredisko a rozšírenie 
činností Odboru ochrany čis toty ovzdušia. Vedenia ČHMÚ 
a SHMÚ sa pravidelne stretávali na poradách, ktoré sa niesli 
vždy v duchu priateľskej spolupráce a záujmu o napredovanie 
v činnostiach ústavov. Zo spo ločných vý skumných projektov 
spomenieme aspoň Optimalizáciu pozorovacích sietí ČHMÚ 
a SHMÚ v rokoch 1981–1985 a Národný klimatický program 
v rokoch 1991–1992, bolo ale ich pod statne viac. 

Spolupráca českých a slovenských meteorológov a klimato-
lógov sa prejavovala aj na spoločnom alebo aspoň koordinova-
nom zabezpečovaní sietí pozorovacích staníc návodmi, metodic-
kými pred pismi, tlačivami a prístrojovým vybavením. Podobná 
bola aj organizačná štruktúra centrálnych a externých pracovísk 
HMÚ, čo značne uľahčovalo odborné kontakty. Je známe, že sa 
pracovníci čes kých a slovenských pobočiek SHMÚ schádzali 

Obr. 1. Nová budova Slovenského hydrometeorologického ústavu 
v Bratislavě.

Fig. 1. New building of the Slovak Hydrometeorological Institute in 
Bratislava.
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na rôznych formálnych a neformálnych podujatiach. Navyše sa 
organizovali také akcie ako celoštátne porady pozorovateľov pro-
fesionálnych meteorolo gických staníc, revízorov klimatologic-
kej staničných sietí, pracovníkov nových útvarov HMÚ atď.

Počet klimatologických a zrážkomerných staníc na Slo-
vensku mierne poklesol, profesionálnych staníc bolo ale 
v roku 1990 už 24. Aj tak bolo v období 1951–2000 s takmer 
kompletnými pozorovaniami 557 zrážkomerných a 34 klima-
tologických staníc. Žiaľ, nebol spracovaný ani nový klimatic-
ký atlas Slovenska a ani samostatná publikácia s klimatický-
mi normálmi 1961–1990, alebo 1951–2000.

Podobná organizačná štruktúra HMÚ sa zachovala aj 
po osamostatnení SHMÚ a ČHMÚ v roku 1969. Odborné 
a neformálne kontakty sa dokonca ešte rozšírili o nové podu-
jatia. Prekvapujúco veľký výz nam mali aj stretnutia pracov-
níkov ČHMÚ a SHMÚ v rámci tzv. Športových hier, ktoré 
sa konali každoročne, neskôr každý druhý rok striedavo pod 
organizačným zabezpečením rôznych pobočiek.

Od roku 1953 prebiehala príprava odborníkov v mete-
orológii a klimatológii ako aj v hydrológii a klimatoló-
gii na Katedre AGM na Prírodovedeckej (od roku 1980 
na Matematicko-fyzikálnej) fa kulte UK v Bratislave. Pretože 
bola podobná štruktúra aj na Univerzite Karlovej v Prahe, 
už od začiatku sa nadviazala úzka spolupráca. Je ale treba 
zdôrazniť, že to boli českí kolegovia (najmä O. Zikmunda ale 
aj iní), ktorí častejšie prednášali na Katedre AGM v Bratislave. 
Veľmi úzka spolupráca bola aj pri výchove doktorandov (ašpi-
rantov), kde sa pravidelne vymieňali nielen školitelia ale aj 
oponenti. V rokoch 1953–1990 absolvovalo študijný pro-
gram Meteorológia a klimatológia v Bratislave 82 štu dentov 

a Hydrológia a klimatológia 46 študentov, väčšina z nich 
zakotvila natrvalo v SHMÚ, niektorí aj v ČHMÚ.

Od roku 1993 sa v celkom samostatných republikách 
(Slovenskej a Českej) rozvíjala spolupráca me teorológov 
a klimatológov podobne ako aj medzi ostatnými susednými 
krajinami v strednej Európe. Postupne sa jednotlivé repub-
liky či ústavy stávajú súčasťou európskej meteorologickej 
infraštruktúry, plnoprávnymi členmi, alebo spolupracovníkmi 
v medzinárodných zoskupeniach ako METEOSAT, ECMWF, 
EUMETNET. Jazyková blízkosť a tradícia priateľskej spolu-
práce sa prejavovali často na koordinovanom medziná rodnom 
prístupe pri rokovaniach na európskych a svetových podu-
jatiach na strane jednej a častejšími návštevami odborníkov 
obidvoch krajín na rôznych podujatiach (vedecké konferen-
cie, odborné po rady, semináre, oponentúry, obhajoby dizer-
tačných prác a konzultácie) na strane druhej. Určite si všetci 
želáme, aby takáto spolupráca českých a slovenských meteo-
rológov a klimatológov pokračo vala aj v budúcnosti.
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INFORMACE – RECENZE

ITALSKÝ ČASOPIS O AGROMETEOROLOGII
Italská agrometeorologická společnost (Associazione 

Italiana di Agrometeorologia) vydává své odborné perio-
dikum – čtvrtletník Rivista Italiana di Agrometeorologia. 
Časopis má letos již 14. ročník. První číslo z února 2009 bylo 
vydáno s podporou COST akce 725 a vyšlo jako speciální čís-
lo věnované publikaci výsledků workshopu pracovní skupiny 
1 COST 725 konané ve dnech 6. – 7. 11. 2008 v Římě. Tento 
workshop měl název „Benefit of old phenodata series – eva-
luation and declaring ability“. Workshop připravil a program 
řídil předseda první pracovní skupiny COST akce 725 Jiří 
Nekovář spolu s italskými hostiteli (Dr. Giovanni dal Monte, 
Zemědělská výzkumná rada, obor klimatologie a meteorolo-
gie).

Recenzované číslo časopisu má 58 stran, obsahuje 10 
článků (přednášek ze setkání) s následujícími tématy: 
1. Přínos starých fenologických řad pozorování. 
2. Dlouhodobá řada sklizně vína Tirano (1624–1930). 
3.  Stará fenologická data (1876–1933) divoce rostoucích rost-

lin v Itálii v 19. a 20. století. 
4.  Fenologická pozorování Adolfa Queteleta na královské 

observatoři v Bruselu 1839–1872. 5. Fenologické zázna-
my v Karpatech 1871–1885 a možnost jejich využití. 

6.  Dvě století fenologického pozorování (1805-2008) ve 
středních Čechách. 

7.  Stará norská fenologická data (1928–1977) ve vztahu k 
současným. 

8.  Stará fenologická data v publikacích CRA-CMA historic-
ké knihovny (1774, 1887, 1879–1917). 

  9.  Fenologická pozorování od dob Linného ve Finsku (1752–
2007).

10.  Hodnocení fenofází bavlny za použití agroklimatických 
indexů – nový přístup. 
Články se týkají vyhledání, zpracování a využití historic-

kých dlouhodobých fenologických pozorování v řadě evrop-
ských zemích (Itálie, Belgie, Slovensko, Maďarsko, Česko, 
Norsko, Finsko, Řecko). Další prezentace z workshopu byly 
jejich autory poskytnuty jiným odborných časopisům s vyš-
ším impaktním faktorem.

Článek Dvě století fenologického pozorování ve středních 
Čechách byl zpracován pracovníky ČHMÚ (I. Kott, J. Nekovář, 
K. Helman). Zpracovává období 1805–2008 s hodnocením 
integrovaného indexu počasí, užitím 3D prezentace termo-plu-
vio-solari-gramů v normálních i extrémních vegetačních sezo-
nách a regresních modelů s programem Statistica 6.

Tato aktivita zapůsobila na prohloubení zájmu na využi-
tí dlouhodobých fenologických řad a instalaci řady projek-
tů na vyhledávání těchto řad ve starých matrikách a perio-
dických dokumentech až od 16. století (Francie, Rakousko, 
Skandinávie, Švýcarsko). Některé z těchto řad přesahují až 
před instrumentální éru pozorování klimatu, tedy ve střední 
Evropě rámcově před rok 1771.
Literatura
Italian Journal of Agrometeorology. Rivista Italiana di 
Agrometeorologia, Special issue COST action 725 – WG1, 
volume 14, Nr.1, 58 pp. www.agrometeorologia.it ISSN 
1824-8705.
 Lenka Hájková
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METEOROLOGIE A KLIMATOLOGIE TVOŘÍ 
V ČESKÉM HYDROMETEOROLOGICKÉM ÚSTAVU  

NEDĚLITELNÝ SYSTÉM
Radim Tolasz,  Český hydrometeorologický ústav, Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha-Komořany, e-mail: tolasz@chmi.cz 

Meteorology and climatology form an indivisible system in the Czech Hydrometeorological Institute (CHMI). The paper 
describes current position of meteorology and climatology, especially changes in instrumentation section (automation of mea-
surements). Nowadays the complex of surface measurements and remote sensing enables real time monitoring of the weather 
development in the Czech Republic and its neighbourhood. There were also follow-up considerable changes in the system of 
processing, storage and use of data and in their transfer to databases as well. The CLIDATA database application, developed 
by CHMI, enables to use climatological characteristics, data and information since 1775 (the beginning of measurements at the 
Observatory in Prague-Klementinum). Outputs of the ALADIN model (co-operation of Météo France with CHMI) including its 
own version ALADIN-CZ provide weather forecasting  for 54 hours ahead. The main users of information, services and produ-
cts are Integrated rescue system of CR, civil aviation, road transport, agiculture, power industry, water management and other 
government departments,mass media (public radio and television, press, Internet) and individual interest persons.

KLÍČOVÁ SLOVA: Český hydrometeorologický ústav – meteorologie – klimatologie – měření a pozorování – zpracování 
a archivace dat – přenos dat – produkty
KEY WORDS: Czech Hydrometeorological Institute – meteorology – climatology – measurements and observations – data 
processing and storage – data transfer – products

1. ÚVOD
V historii Čech, Moravy a Slezska (Rakousko-Uhersko, 

Československá republika, Česko-Slovensko, Protektorát 
Čechy a Morava, Československá republika, Československá 
socialistická republika, Česká a Slovenská Federativní 
Republika, Česká republika) je dokladováno různé zařazení 
meteorologické služby [1]. Od prvopočátku se meteorologic-
ká služba vždy snažila měřit základní meteorologické prvky 
na technické úrovni doby, výsledky měření uchovávat, zpra-
covávat a prezentovat. Toto základní poslání se dodnes nijak 
nezměnilo a není důvod na něm cokoliv měnit. Mění se tech-
nické vybavení, možnosti zpracování informací a zvyšují se 
nároky odběratelů meteorologických informací. V předlože-
ném článku se však nezabývám historií, ale popisuji součas-
nou meteorologii a klimatologii v ČHMÚ tak, jak je vybudo-
vaná našimi předchůdci, a pokouším se zdůraznit návaznosti 
na jiné obory (nejen v ČHMÚ), zařadit ji do aktuální „politic-
ké“ situace v Česku a snad se i zamyslet nad její budoucností. 
Obr. 1 ukazuje jednoduchou pyramidu, kterou dnes meteoro-
logie a klimatologie v ČHMÚ tvoří, jednotlivá její patra níže 
popisuji v následujících kapitolách.

2. MĚŘENÍ A POZOROVÁNÍ
Staniční teploměr, termograf a vlasový vlhkoměr se stá-

vají minulostí. Přízemní měření na stanicích se již dnes z vel-
ké části automatizovalo. Meteorologické stanice (MS Cheb, 
Přimda, Churáňov (obr. 2), Kocelovice, Ústí nad Labem, 
Praha-Karlov, Pec pod Sněžkou, Plzeň, Tušimice, Přibyslav, 
Ústí nad Orlicí, Svratouch, Kostelní Myslová, Kuchařovice, 
Luká, Šerák, Červená, Lysá hora a Holešov), letecké meteoro-
logické stanice (LMS Praha-Ruzyně, Brno-Tuřany, Ostrava-
Mošnov, Karlovy Vary a Liberec) a observatoře (OBS 
Temelín, Dukovany, Praha-Libuš, Doksany, Hradec Králové 
a Košetice) jsou dnes automatizovány všechny. 

Kromě základních meteorologických prvků (teplota 
a vlhkost vzduchu, směr a rychlost větru, tlak vzduchu, slu-
neční svit, teplota půdy a srážky) získaly i zcela novou gene-
raci přístrojů na měření druhu a výšky oblačnosti (ceilometr), 
meteorologických jevů (present weather detector) a na někte-
rých jsou dnes i výparoměr, solarimetr, sněhoměrný auto-

Obr. 1 Meteorologicko-klimatologická pyramida.

Fig. 1. Meteorological and climatological pyramid.

mat nebo čidla pro měření vlhkosti půdy. Přístrojové vyba-
vení leteckých meteorologických stanic je samozřejmě šir-
ší. Pomocí transmisometrů je měřena dráhová dohlednost 
na několika předpisy stanovených místech (např. na letišti 
Praha-Ruzyně je celkem šest transmisometrů). Další zvlášt-
ností leteckých meteorologických stanic je umístění přístro-
jů na měření směru a rychlosti přízemního větru a základny 
a množství oblačnosti obdobně jako transmisometry, tj. poblíž 
bodů dotyku a středu dráhy a ceilometry ca 1 km před pra-
hem dráhy. Observatoře vykonávají některá speciální měře-
ní a na většině stanic jsou dnes umístěna i nemeteorologic-
ká měření (speciální měření radioaktivity nebo charakteris-
tik čistoty ovzduší). Zvláštní postavení má solární observatoř 
v Hradci Králové, která je zaměřena na měření záření a verti-
kálního profilu ozonu. Manuální měření a pozorování (napří-
klad charakteristiky sněhové pokrývky a podrobné informace 
o meteorologických jevech), správu, údržbu a přechod na plně 
manuální měření v případě technických problémů (výpadek 
spojení nebo čidla) zajišťují na těchto stanicích profesionál-
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ní pozorovatelé, zaměstnanci ČHMÚ. Klimatologické stani-
ce jsou automatizovány jen částečně. ČHMÚ dnes provozuje 
75 automatických klimatologických stanic I. typu (AKS I.), 
kde jsou automatická měření základních meteorologických 
prvků kombinována s pozorováním dobrovolných pozorova-
telů. Stále nám však zbývá 80 zcela manuálních klimatolo-
gických stanic, z nichž 15 bude automatizováno na úroveň 
AKS I., 55 by se mělo plně automatizovat na nižší úroveň 
a stát se automatickou klimatologickou stanicí II. typu (AKS 
II.), kde pozorovatel by zajišťoval pouze kontrolní měření srá-
žek, měření sněhové pokrývky a pozorování meteorologic-
kých jevů. Zbývajících 10 stanic má problematické umístění 
a dnes není zcela jasná jejich budoucnost. Takto bychom měli 
mít na konci roku 2013 meteorologickou a klimatologickou 
měřicí síť automatizovanou a standardní meteorologická bud-
ka by se stala pouze muzejním exponátem. Podstatně poma-
leji ČHMÚ automatizuje srážkoměrnou síť (ca 700 stanic), 
která je stále většinou manuální (pozorovatel jednou denně 
v ranním termínu změří úhrn srážek a výšku nově napadlého 
sněhu za předcházejících 24 hodin a výšku celkové sněhové 
pokrývky). Část této sítě (100 stanic) je vybavena automatic-
kým měřením srážek. Celkový počet automatických srážko-
měrů ve správě ČHMÚ je dnes téměř 300, což je pro operativ-
ní přehled o srážkové situaci dostatečný minimální počet. 

Součástí přízemního měření a pozorování v ČHMÚ je 
i fenologická síť, kde zjišťováním časového nástupu význam-
ných fenofází sledujeme vývoj vybraných druhů polních plo-
din, ovocných dřevin a lesních (divoce rostoucích) rostlin 
po celou dobu jejich vegetačního cyklu. V současnosti máme 
k dispozici 74 stanic polních plodin se 17 sledovanými druhy, 
31 stanic ovocných dřevin s 15 druhy a 46 stanic lesních rost-
lin se 45 sledovanými druhy. 

Přízemní měření na stanicích a pokusných plochách není 
jediné, které zajišťuje ČHMÚ. Dlouhodobě se ČHMÚ věnuje 
i sondážnímu měření vertikálních profilů atmosféry. Stanice 
Praha-Libuš patří v mezinárodním srovnání ke stanicím, kte-
ré poskytují nejkvalitnější výsledky měření teploty, vlhkosti, 
tlaku, směru a rychlosti větru (4x denně do výšky až 35 km 
nad zemským povrchem) a ve vybraných termínech i ozonu 
a radioaktivity pomocí sond upoutaných na meteorologický 
balon. Zároveň je ČHMÚ metodickým garantem pro druhou 

sondážní stanici v ČR v Prostějově, kterou provozuje meteo-
rologická služba Armády České republiky. Sondážní měře-
ní jsou historicky prvním zástupcem dálkového měření atmo-
sféry. Technický pokrok umožnil využívání radarové tech-
niky v meteorologii, ČHMÚ dnes provozuje meteorologic-
ké radary na dvou lokalitách (vrch Praha v Brdech a Skalky 
u Protivanova), které nepřetržitě sledují srážkově významnou 
oblačnost nad územím ČR a její vývoj. Vertikální profil tep-
loty, vlhkosti a větru v přízemní vrstvě měří i windprofilery, 
meteorologické přístroje zcela nové generace. Zatím provo-
zuje ČHMÚ toto měření pouze na jedné lokalitě (Temelín), 
do konce roku 2010 bude mít tato základní síť již čtyři stani-
ce rovnoměrně rozložené na území státu. K dálkovému měře-
ní patří samozřejmě i meteorologické družice a sítě blesko-
vých čidel, které však ČHMÚ neprovozuje, pouze přijímá 
data a zpracovává produkty.

Tato přízemní a dálková měření dnes umožňují v reálném 
čase sledovat vývoj počasí na území České republiky a v jejím 
okolí. K tomu však potřebujeme nejen celý tento komplex 
měření, ale je nutné výsledky měření předat z míst měření 
k dalšímu zpracování a podle požadavků a potřeb uživatelů 
připravit do podoby využitelné různými aplikacemi. Kvalita 
naměřených hodnot však závisí na kvalitě používaných pří-
strojů (čidel), jejich pravidelné údržbě a dodržování kalibrač-
ních pravidel. ČHMÚ má vlastní akreditované kalibrační labo-
ratoře pro meteorologii, hydrologii i čistotu ovzduší.

3. PŘENOS, ARCHIVACE, ZPRACOVÁNÍ 
A VYUŽÍVÁNÍ DAT
Informace získané ve staniční síti ČHMÚ jsou ve stanove-

ných intervalech přenášeny různými telekomunikačními ces-
tami do centrálních databází, interních aplikací, ale i do mezi-
národní výměny. Základní datová zpráva SYNOP, používa-
ná pro přenos a mezinárodní výměnu informací v hodinových 
intervalech v síti meteorologických stanic (MS, LMS a OBS) 
je doplněna přenosem základní datové sady v intervalu 
15 minut. Tento interval bude v roce 2010 v ČHMÚ změněn 
na interval 10 minut, který je světovým standardem v automa-
tizovaných sítích meteorologických služeb. Operativní infor-
mace jsou tak v ČHMÚ k dispozici ve standardních (SDNES, 
CLIDATA) i souborových databázích téměř on-line každých 

Obr. 2 Meteorologická stanice Churáňov.

Fig. 2. Meteorological station Churáňov.
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15 minut. Tato technologická změna v dostupnosti dat, ke kte-
ré postupně došlo od 90. let minulého století po zahájení auto-
matizace, vyžaduje změnu ve zpracování dat. Ještě před 20 lety 
měl meteorolog k dispozici hodinová data z ca 30 profesionál-
ních stanic, denní data z tzv. interové sítě a zbytek měření byl 
předáván jednou měsíčně na papírových formulářích poštou.

Dalším z klíčových zdrojů informací o aktuálním počasí 
jsou pro ČHMÚ data z meteorologických družic. Z geostacio-
nárních družic Meteosat druhé generace (MSG) jsou pravidel-
ně přijímány snímky každých 15 minut, v experimentálním 
režimu dokonce každých 5 minut. Celkem 12 spektrálních 
kanálů umožňuje tvorbu různých specializovaných produktů 
zaměřených například na mikrofyziku oblačnosti, vzduchové 
hmoty, detekci nočních mlh, či monitorování intenzity kon-
vektivních bouří. Jako doplněk ke snímkům z geostacionár-
ních družic jsou několikrát denně přijímány a zpracovávány 
i snímky z družic na polární dráze, jejichž předností je přede-
vším vysoké rozlišení snímků. 

V posledních letech důležitým a zajímavým produktem 
jsou výsledky sledování bleskové aktivity speciálními čidly. 
ČHMÚ přebírá v intervalu 5 až 10 minut informace o jednot-
livých výbojích od smluvního partnera (Siemens) a připravu-
je vlastní produkty. 

Všechna data a informace jsou v interních sítích ČHMÚ 
k dispozici oprávněným uživatelům. Pro meteorology je sou-
borová databáze (tzv. Kalosi) postupně nahrazována stan-
dardní databázovou aplikací SDNES, která umožňuje přístup 
k datům dalším aplikacím. Grafickým produktem je vlastní 
sada aplikací JSMeteoView, která umožňuje kombinovat růz-

né datové zdroje a prezentovat i časový vývoj v jednotlivých 
vrstvách (radary, družice, blesky, přízemní měření, modelo-
vé výstupy, apod.). Podobným profesionálním produktem 
je Visual Weather, který meteorologové v ČHMÚ využívají 
od roku 2007 (obr. 3). Kontrolu, doplnění, archivaci a posky-
tování režimových (klimatologických) dat umožňuje od roku 
2000 databázová aplikace CLIDATA, kterou ČHMÚ vyvinul 
ve spolupráci s profesionálními programátory. Využívání apli-
kace CLIDATA podporuje i Světová meteorologická organi-
zace ve 25 zemích Evropy, Afriky a střední Ameriky. Kvalitní 
databázová aplikace umožňuje ČHMÚ udržovat tzv. klimatic-
ký záznam – původní, opravené, homogenní i homogenizova-
né klimatologické charakteristiky, data a informace platné pro 
území ČR, nebo jeho části, od roku 1775. 

Značné množství informací, jejich časová a prostorová 
hustota, téměř odpovídá současným požadavkům na „dato-
vé“ zázemí meteorologa a klimatologa. Tyto informace jsou 
dále rozšířeny o nezbytné informace ze severní polokoule pro 
meteorology a informace z pohraničních oblastí sousedních 
zemí pro klimatology. Výše popsané systémy, které všechny 
informace po stanovenou dobu archivují a zpřístupňují, tvoří 
nepostradatelnou střední část meteorologicko-klimatologické 
pyramidy (obr. 1). 

4. METEOROLOGICKÉ A KLIMATOLOGICKÉ 
PRODUKTY
Nejviditelnější část ČHMÚ tvoří produkty, které jsou 

vytvářeny nejen pro vnější odběratele, ale i pro interní potře-
by. Jedná se o pověstnou špičku ledovce, která je vidět, ale 

Obr. 3 Kombinace různých typů meteorologických informací v prostředí Visual Weather.

Fig. 3. Combination of various types of meteorological information in the Visual Weather environment.
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jejíž velká a neoddělitelná část je vnějšímu pozorovateli zce-
la skryta. Předpověď počasí distribuovaná ČHMÚ je vidět 
nejvíce. Nejedná se pouze o standardní předpověď počasí 
na odpoledne, noc a zítřek pro ČR. Stejné předpovědi připra-
vuje ČHMÚ pro jednotlivé kraje na regionálních pobočkách. 
Výhled na třetí až desátý den je rovněž velmi žádaným produk-
tem, stejně tak i dlouhodobá předpověď pro jednotlivá dese-
tidenní období až na následujících 30 dní. ČHMÚ připravuje 
i speciální předpovědi pro zabezpečení civilní letecké dopra-
vy, pro zimní údržbu komunikací, nebo modelovou předpo-
věď šíření škodlivin při jaderných a průmyslových haváriích 
a velkých požárech. Základním předpovědním vstupem jsou 
pro meteorologa v ČHMÚ výstupy předpovědního modelu 
ALADIN a možnost porovnávat jeho výsledky operativně 
s modelem ECMWF a s německými, britskými nebo i ame-
rickými modelovými výstupy. Na vývoji modelu ALADIN 
ČHMÚ spolupracuje s Météo France a s experty z dalších 
zemí (např. Rakousko, Chorvatsko, Slovensko, Maďarsko, 
a dalšími v rámci konsorcií ALADIN a LACE) již mnoho let. 
Vlastní verze modelu ALADIN-CZ poskytující předpověď 
základních meteorologických polí na 54 hodiny dopředu je 
aktualizovaná čtyřikrát denně. Horizontální rozlišení mode-
lu je 9 km, v roce 2010 plánujeme přejít na poloviční gridový 
krok 4,5 km a zvýšit vertikální rozlišení na více než 80 hla-
din. Kromě dvojnásobného rozlišení budou postupně zavede-
ny další změny, které přinesou zlepšení všech hlavních mode-
lových částí. V roce 2010 též plánujeme operativní využití 
mezo-měřítkové ansámblové předpovědi ALADIN-LAEF, 
která je společným produktem konsorcia LACE. ČHMÚ pro-
vozuje model ALADIN-CZ i v jeho klimatické modifikaci 
(ALADIN-CZ/CLIMATE), která dosahuje vysoké hodnocení 
úspěšnosti v mezinárodní klimatologické komunitě.

Bohužel i předpovědi jiných subjektů, kteří se pod své 
informace nepodepisují, jsou často přisuzovány ČHMÚ. To 
je zcela nepřijatelné hlavně ve speciálním systému předpově-
dí extrémních jevů SIVS (Systém integrované výstražné služ-
by), který ČHMÚ vybudoval a provozuje v těsné spolupráci 
s meteorologickou službou Armády ČR. Systém upozorňuje 
Integrovaný záchranný systém (IZS) a veřejnost na nebezpečné 
jevy spojené s teplotou a vlhkostí (vysoké a nízké teploty, sucho 
s nebezpečím požárů), větrem (silný a nárazovitý vítr), sně-
hem (silné a trvalé sněžení, sněhové jazyky, závěje a sněhová 
bouře), námrazovými jevy (ledovka, náledí a námraza), bouř-
kami a doprovodnými jevy, deštěm (silný, trvalý a extrémní) 
a povodňovými jevy (stupně povodňové aktivity a nově i pří-
valové povodně). Takto vybudovaný systém je zcela v soula-
du s moderními evropskými pravidly pro varování před nebez-
pečnými projevy počasí (program Meteoalarm EUMETNET). 
V České republice není legislativně garantován princip jedno-
ho varování (single voice princip) a může docházet ke kurióz-
ním, ale velice nepříjemným a potenciálně i nebezpečným situ-
acím v případě zesílení slabého nebo zeslabení silného varová-
ní ČHMÚ (např. rozšíření slabého varování před bouřkami ze 
dne 20. srpna 2009 o možný výskyt tornáda firmou Meteopress 
způsobilo značnou paniku ve veřejnosti, protože se tato pochyb-
ná informace ihned stala mediálně zajímavou). 

Zcela standardně poskytuje ČHMÚ na vyžádání informa-
ce o počasí a základních klimatologických charakteristikách 
pro různá místa ČR. Jedná se každoročně o téměř 5 000 poža-
davků v širokém rozpětí od podkladů pro vyšetřování automo-
bilových nehod nebo násilných trestných činů, přes teplotní 
charakteristiky potřebné pro vyhodnocení účinnosti vytápění 
a klimatizování budov, až po informace k pojistným událos-

tem. Velkou část těchto požadavků tvoří studenti škol všech 
stupňů se svými nároky na podklady pro zpracování různých 
seminárních, ročníkových a závěrečných prací. Pro bakalář-
ské, diplomové a dizertační práce jsou někteří experti ČHMÚ 
jmenováni konzultanty, vedoucími prací nebo i školiteli.

Kdo jsou tedy hlavními vnějšími odběrateli informa-
cí, služeb a produktů meteorologické a klimatologické čás-
ti ČHMÚ?

a)  Krizové řízení státu
Jednotlivé složky Integrovaného záchranného systému 

(Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR, povodňové orgány, 
ale např. i Státní úřad pro jadernou bezpečnost a Hygienická 
služba nebo Horská služba) spolupracují s ČHMÚ veli-
ce úzce a jsou pro ČHMÚ tím nejdůležitějším partnerem. 
ČHMÚ je vždy připraven předávat všechny potřebné infor-
mace pro rozhodování s využitím i nestandardních postu-
pů a v reálné situaci konzultovat aktuální stav i předpoklá-
daný vývoj. K tomu je na Centrálním prognózním praco-
višti v Praze a na Regionálních prognózních pracovištích 
v Ostravě a v Ústí nad Labem nepřetržitá služba, mimořádně 
jsou služby prodlužovány i na dalších regionálních pracoviš-
tích v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové a v Plzni. 
S Armádou ČR, která má vlastní meteorologickou službu, si 
vyměňujeme všechny potřebné informace, ale zároveň posky-
tujeme naše data i do struktur NATO, nebo počítáme předpo-
vědní model ALADIN pro oblast Afganistán, kde jsou jeho 
výsledky využívány nejen českými vojáky.

b) Zabezpečení civilního letectví
Velkou a zodpovědnou součástí ČHMÚ je meteorolo-

gické zabezpečení civilního leteckého provozu, pro které 
připravuje ČHMÚ množství speciálních výstupů v souladu 
s předpisy Mezinárodní organizace civilního letectví (ICAO) 
a Světové meteorologické organizace. První velkou skupinou 
výstupů jsou meteorologická pozorování a zprávy na jednot-
livých letištích obsahující naměřené hodnoty směru a rych-
losti přízemního větru, dohlednost, dráhovou dohlednost, 
současné počasí, množství, druh a výšku oblačnosti, teplo-
tu vzduchu a teplotu rosného bodu, tlak přepočtený na hladi-
nu moře. Meteorologické zprávy (METAR, METREPORT) 
jsou pravidelně vydávané v půlhodinových nebo hodino-
vých intervalech a mimořádné zprávy (SPECI, SPECIAL) 
jsou vydávané na základě dosažení nebo překročení defino-
vaných kritérií změn význačných meteorologických prvků. 
Druhou velkou skupinou výstupů jsou předpovědi. Pro kaž-
dé letiště jsou vydávány letištní předpovědi popisující vývoj 
jednotlivých meteorologických prvků v době platnosti před-
povědi, která v ČR pro letiště Praha-Ruzyně, Karlovy Vary, 
Brno-Tuřany a Ostravu-Mošnov je 30 hodin, dále předpovědi 
vzletové (TAKE OFF) a přistávací (LD FCST) a v neposled-
ní řadě předpověď pro lety v nízkých hladinách (GAMET), 
předpověď pro sportovní létání a oblastní předpověď pro leto-
vou oblast ČR. Velmi důležitou činností z hlediska bezpeč-
nosti letů je výstražná služba upozorňující na výskyt nebez-
pečných jevů (turbulence, námraza, výskyt bouřek, bouřko-
vé oblačnosti, silný vítr, silné sněžení, namrzající srážky atd.) 
a to jak pro fázi letu v letové hladině (informace SIGMET, 
AIRMET, výstraha pro letovou informační oblast), tak pro 
fázi vzletu a přistání (výstraha pro letiště – AD WRNG). 
Meteorologické služebny na letištích poskytují letové doku-
mentace (předpovědní mapy směru a rychlosti výškového 
větru a teplot ve standardních hladinách, mapy význačného 
počasí) a na požádání i meteo briefing a konzultace.
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c) Silniční doprava
Dlouholetá spolupráce mezi ČHMÚ a organizacemi zabez-

pečujícími zimní údržbu komunikací dospěla do vybudování 
systému vytváření speciálních předpovědí počasí s důrazem 
na sněhové srážky a námrazové jevy. Při tvorbě předpově-
dí jsou využívány i výsledky měření silničních meteorologic-
kých stanic a termálního mapování povrchu vybraných silnic. 
Umístění a vybavení meteorologických stanic na dálnicích 
a silnicích I. třídy je vždy konzultováno s experty ČHMÚ. 

d) Zemědělství, energetika, vodohospodářství a další sektory
Sektorové požadavky na produkty nelze navzájem sjed-

notit a jedná se vždy o přípravu speciálních výstupů (hodno-
cení sucha, meteorologické příčiny povodní, meteorologic-
ké podklady pro hydrologickou bilanci v povodích nad vodo-
hospodářskými díly, konstrukce klimatických roků, zatížení 
sněhem a jiné podklady podle stavebních norem, tlak vzdu-
chu a jeho předpověď pro transport plynů, předpověď cha-
rakteristik větru pro elektrickou přenosovou soustavu, win-
ter index pro kontrolu nákladovosti zimní údržby komunikací 
a mnoho dalších). Ne všechny sektory si uvědomují, že dob-
ře definovaná spolupráce s ČHMÚ může šetřit značné finanč-
ní prostředky. 

e) Média (veřejnoprávní rozhlas a televize, tisk, internet)
Často zapomínaným odběratelem meteorologických pro-

duktů je veřejnost, která dostává informace buď přímo z inter-
netových serverů ČHMÚ, nebo prostřednictvím zpravodaj-
ských serverů. Informace ČHMÚ lze najít i na serverech 
v zahraničí, ne vždy je však původ dat uveden. Nejžádanějšími 
produkty jsou radarové odrazy, družicové snímky, blesko-
vá a modelová data a informace o aktuálním stavu. Zvláště 
v extrémních situacích je zatížení jednotlivých serverů znač-
né. Širokou spolupráci má ČHMÚ s veřejnoprávní televizí 
a rozhlasem. I některé „papírové“ noviny předkládají čtená-
řům předpověď počasí ve spolupráci s ČHMÚ v různé gra-
fické úpravě většinou na den vydání a několik dní následu-
jících.

f) Interní odběratelé
Meteorologické a klimatologické produkty využívají i dal-

ší odborné útvary ČHMÚ. Hydrologové se při své činnosti 
neobejdou bez srážek (včetně sněhových) a do hydrologické 
bilance potřebují výpar, což je charakteristika závislá na celém 
komplexu meteorologických (i jiných) veličin. Při sledování 
čistoty ovzduší je důležitá minimálně znalost zvrstvení atmo-
sféry a charakteristik proudění v jednotlivých vrstvách. Proto 
je mezioborová spolupráce v ČHMÚ tak důležitá.

5. ZÁVĚR
Světová ekonomická krize, ale i jiné vlivy, nutí někte-

ré představitele Ministerstva životního prostředí (zřizova-
tel ČHMÚ) nově definovat priority a pro ČHMÚ vyčleňovat 
nedostatečné finanční zdroje. Meteorologicko-klimatologická 
pyramida (obr. 1) jednoznačně ukazuje, že nelze dělat před-
pověď počasí bez datového zázemí. Nelze považovat za pri-
oritní téma klimatickou změnu a zároveň usilovat o snížení 
počtu stanic. Pokud bychom opravdu měli rušit některé čin-
nosti ve jménu okamžitých úspor, tak je nutno začít na vrcho-
lu pyramidy a přestat vytvářet produkty. Základna (pozoro-
vání) a střední část (přenos, archivace a základní zpracování 
dat) pyramidy musí zůstat zachována. Můžeme však ome-
zit informační tok pro IZS? Můžeme skončit s výměnou dat 
s Armádou ČR? Můžeme nedodávat meteorologické infor-
mace do jaderných elektráren? Můžeme přestat zabezpečo-
vat civilní leteckou dopravu? To vše je onen vrchol pyrami-
dy, která se však samovolně zbortí, pokud zasáhneme do její 
základny. Takové jsou zákony fyziky a meteorologie je vědou 
fyzikální.
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Kniha vyšla jako již dvanáctá v pořadí od známého auto-
ra Petra Dvořáka, který je v současné době jednoznačně nej-
produktivnějším českým spisovatelem a popularizátorem 
vědy o počasí. Autor, který pracuje jako letecký meteorolog 
odboru letecké meteorologie v ČHMÚ a je sportovním pilo-
tem, v knize populárně naučným způsobem přibližuje vědu 
o počasí všem čtenářům, kteří se o počasí chtějí dozvědět co 
nejvíc. Jak sám uvádí, knížka může posloužit také jako zdroj 
informací o meteorologii a počasí pro ty, kteří s počasím při-
cházejí více či méně do styku: např. plavce na lodích, spor-
tovní a rekreační piloty, zahrádkáře, lesníky, zemědělce, či sil-
ničáře. Zde je však na místě poznamenat, že významně větší 
pozornosti autor věnuje oblastem, které jsou mu bližší, tedy 
oblastem souvisejícím s letectvím, plachtařením a leteckou 
dopravou vůbec.

Tak je celkem 15 stran věnováno větru, přičemž je popiso-
vána jak příčina vzniku větru, tak i geostrofický a gradiento-

vý vítr, ageostrofická složka větru, termální vítr, výškový vítr, 
místní větry, denní chod větru, rozdíl větru při zemi a ve výš-
ce, ale i proudění přes překážky a vznik turbulence. Na dal-
ších 14 stránkách je podrobně rozebírána termická konvekce 
a její využití bezmotorovými letadly. 

Naproti tomu srážkám je věnována podstatně menší 
pozornost. Zejména malá pozornost je věnována sněhovým 
srážkám a jevům, jako jsou sněhové jazyky, závěje, sněhové 
bouře, a také jevům, jako ledovka, náledí a námraza. To jsou 
vše jevy, které v zimním období výrazně ovlivňují náš život 
a nejde jen o sjízdnost komunikací nebo i uzavření přistáva-
cích drah letadel v důsledku působení těchto jevů. Obdobné 
to je i s povodňovými jevy.

Na druhou stranu se čtenář dozví řadu informací o meteo-
rologických stanicích a jejich vybavení, numerických předpo-
vědních modelech, atmosféře Země, zvláště pak mezní vrst-
vě, tlaku vzduchu, synoptických mapách, všech druzích obla-
ků, tlakových nížích a výších, teplých, studených i okluzních 
frontách, bouřkách, tornádech, stručně i o klimatu ve světě, 
ale také o předpovídání počasí podle přírodních úkazů. Je zde 
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(pokračování na str. 152)
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VÝVOJOVÉ TRENDY ČESKÉ HYDROLOGICKÉ SLUŽBY
Josef  Hladný,  Český hydrometeorologický ústav, Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha-Komořany, e-mail: hladny@chmi.cz 

Trends in the development of the Czech hydrological service. The year 1674, when the book by the French natural scientist 
P. Perrault „On the origin of springs“ was published, is considered to be the beginning of the age of the scientific hydrology. 
An organised hydrology in Bohemia has been since 1875 and is connected with the names A. R. Harlacher and F. J. Studnička. 
After the year 1918 a similar organization of the hydrological service was maintained as in the Austro-Hungarian Empire; the 
hydrographical service was included in the State Hydrological Institute (today The T. G. Masaryk Water Research Institute). In 
1954 hydrographical workplaces were incorporated into the Hydrometeorological Institute which enabled an immediate colla-
boration with the meteorological service. In the course of the sixties of the last century a new national network for groundwater, 
a network for springs, later one for suspended sediments and others were gradually built up. Currently the CHMI operates about 
500 stations for surface water (85 per cent have been automated) and 2.000 groundwater sites (30 per cent have been automated). 
The groundwater monitoring network was refurbished and modernised within the project of the EU´s Cohesion Fund during 
the  past two years. The hydrological service is actively involved in the WMO Operational Hydrology Programme and in the 
UNESCO International Hydrological Programme.

KLÍČOVÁ SLOVA: hydrologie – vědeckotechnický vývoj – historie provozní  hydrologie – povrchové vody – podzemní 
vody – kvalita vody – monitoring – automatizace hydrologických stanic – hydrometeorologický předpovědní a výstražný 
stystém
KEY WORDS: hydrology – scientific  and technical development –  history of operational hydrology – surface water  – ground-
water – water quality – monitoring – automation of hydrological stations – hydrometeorological  forecasting and warning 
system

1. ÚVOD
Stalo se již osvědčeným, nepsaným zvykem, že zarovnaná 

výročí jsou vhodnou příležitostí k retrospektivním ohlédnu-
tím. U interdisciplinárně zaměřené instituce, jakou je Český 
hydrometeorologický ústav, jubiluje-li jedna jeho oborová 
složka – jako je v tomto případě 90. výročí meteorologic-
ké služby – je samozřejmě žádoucí přistupovat k takovému 
příležitostnému bilancování z pozice organizace jako celku. 
Osvětlují se tak nejen oborové vazby, ale i rozdílné příčiny 
vývoje jednotlivých oborů. Minulost má tak větší šanci, co 
říci dnešku. 

S tím spojený dějepis se ovšem doslova nekryje s minu-
lostí. Je vytvářen obvykle sledem momentů, které někdo 
vytrhne z nepřetržité posloupnosti minulých událostí, pod-
le toho jaké důvody a jakou váhu vybraným dějům přisuzu-
je. Výběr je ovlivňován i skutečností, že délka lidského živo-
ta se zpravidla nekryje s délkou éry vývojového stadia. Proto 
dále uváděné trendy vývoje hydrologické služby je třeba vní-
mat jen jako subjektivní snahu stručně naznačit průběh his-
torických příčin, vedoucích k dnešnímu stavu činností ústavu 
na úseku hydrologie.

2. VLIV VĚDECKOTECHNICKÉHO VÝVOJE 
NA HYDROLOGICKOU SLUŽBU
Od oficiálního počátku organizované české hydrologické 

služby uplynulo již 134 let. V konfrontaci s měřítky, jimiž se 
řídí utváření přírodního prostředí, jde o po měrně krátký časo-
vý interval. Z pohledu lidských dějin však představuje těch-
to více jak 13 desetiletí, přes všechny negativní vlivy politic-
kých krizí a ničivých válek, obrovský pokrok na všech úse-
cích vědy a techniky – od počátku letectví až po vysílání sond 
k hranicím sluneční soustavy, od parního stroje až po ener-
gii získávanou z jádra atomu, od poznatků o živé buňce až 
po naklonování nového tvora atp.

Samozřejmě, že se tento horentní vědeckotechnický vývoj 
odrazil i v rozvoji provozní hydrologie. Došlo a ještě dochá-
zí k převratným změnám v technologii pozorování i při zpra-
cování dat – od vodočtu a dobrovolného pozorovatele až 
po automatizované vodoměrné stanice s dálkovým přenosem 

dat, od vodočetných vztahů po sofistikované srážkoodtoko-
vé modely povodí, od telegrafických předpovědí vodních sta-
vů až po předpovědní výstupy z tandemu meteorologických 
a hydrologických modelů, radarového monitoringu a satelit-
ního snímání oblačnosti, od jednoduchého ukládání dat až 
po rozvoj strukturovaného datasystému, umožňujícího nejen 
automatizované jejich primární zpracování, ale i široké spek-
trum různých aplikací atd. 

Typické pro tuto éru také bylo, že s postupujícím socio-
ekonomickým rozvojem se stále zvyšoval i význam hydro-
logických dat a informací pro veřejnost i uživatelskou sfé-
ru. Dá se bez nadsázky konstatovat, že vědomosti o vodních 
zdrojích a jejich režimu, získané během činnosti organizova-
né hydrologické služby, jsou jedním z pilířů, na nichž spočívá 
na našem území moderní hospodaření s vodou i jeho další roz-
voj. Na základě hydrologických údajů byla a jsou dimenzová-
na všechna vodní díla a podle výsledků hydrologických studií 
je posuzována jejich bezpečnost při povodních. Spolu s další-
mi aspekty slouží hydrologická data k efektivnímu řízení slo-
žitých vodohospodářských soustav. Vodní bilance se stala neo-
pomenutelnou součástí rozhodovacích procesů o zásobování 
vodou: obyvatelstva, provozů veřejné vybavenosti, průmyslu 
i zemědělství. Údaje o odtokové situaci se využívají i v činnos-
tech jiných hospodářských sektorů, jako jsou energetika, vodní 
doprava atd. Hydrologické předpovědi představují strategicky 
důležitý informační systém, o něhož se opírají protipovodňo-
vá ochrana, aktivity v boji se suchem a rovněž racionální hos-
podaření s vodou v době normální vodnosti. V neposlední řadě 
hydrologické poznatky nám dnes pomáhají se orientovat, co je 
z hlediska vodní složky životního prostředí při dalším socioe-
konomickém rozvoji ještě udržitelné a s jakými riziky je třeba 
počítat, zejména pokud jde o škodlivé dopady antropogenních 
vlivů, přírodních pohrom a změn klimatu.

3. K ČEMU VEDLY POČÁTEČNÍ ZNALOSTI 
O OBĚHU VODY?
Ujasňování zákonitostí, jimiž se řídí oběh vody, trvalo lid-

stvu několik tisíciletí. Konec všem fantastickým dohadům 
o zdrojích vody v tocích a pramenech učinila až publikace 
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„O původu pramenů“ vydaná v roce 1674. Její autor, francouz-
ský přírodovědec Pierre Perrault, prokázal na základě měření 
srážek a odtoku v povodí horní Seiny dnes zdánlivě jednoduchý 
poznatek, že srážky jsou zdrojem vodnosti toků. Brzy potom 
francouzský fyzik Edmé Marriotte a známý anglický astronom 
Edmonde Halley tento poznatek potvrdili a objasnili původ srá-
žek jako důsledek výparu z vod oceánů a ze souší. 17. století tak 
už poznává základní zákony oběhu vody a rok 1674 se považu-
je celosvětově za počátek vědecké hydrologie.

Takto odstartovanou novou éru dějin lidského poznává-
ní dynamiky vody v přírodě charakterizovaly pak četné obje-
vy, studie a experimenty vynikajících fyziků, matematiků 
a přírodovědců té doby. Jejich přínosy pro rozvoj hydrolo-
gie zhodnotila Organizace spojených národů pro vzdělávání, 
vědu a kulturu (UNESCO) v roce 1974 na Světové konferen-
ci k 300. výročí existence vědecké hydrologie.

Objasňování přírodních zákonitostí vyvolalo postupně 
potřebu již systematického získávání údajů o vodních stavech 
a průtocích v tocích na podkladě přímých měření. Tak došlo 
ke vzniku první veřejné služby hydrografické a to v povodí 
Seiny v letech 1846–1852, několik roků později ve Švýcarsku 
a nedlouho potom právě před 134 lety v Čechách v roce 1875.

Tomuto ustavení předchůdkyně dnešní hydrologické služ-
by v Čechách předcházelo období, které trvalo téměř 600 
let, během kterého zaznamenané zprávy ve spojitosti s proje-
vy vodního režimu byly zpočátku většinou sporadické nebo 
vůbec neexistovaly či se nezachovaly. Podle ranného úsvitu 
písemných dokumentací o dějinách v našem prostoru střední 
Evropy převažovaly zpočátku ve zmínkách o vodě především 
záznamy o odtokových extrémech, jako jsou povodně a sucho. 
Později s hospodářsky motivovaným zájmem o rybníky v čes-
kých zemích, datovaným od 13. století a vrcholícím v 16. sto-
letí budováním důmyslných nádržních soustav, se rozsah histo-
rických sdělení postupně rozšiřoval. Výstavba těchto umělých 
nádrží si kladla již značné nároky na znalosti vodopisu. 

Velký skok ve znalostech o vodě přineslo využívání vod-
ní síly pomocí vodního kola. Návazně se začalo rozvíjet s tím 
spojené vodní stavitelství. Již ve středověku, zejména však 
na počátku novověku, byly postaveny četné jezy a náhony. 
Jejich stavitelé i uživatelé si získali autoritu nejen jako dozor-
ci nad vodním právem, ale i jako uznávaní znalci vodního 
režimu. 

Po nástupu exaktních přístupů k poznávání oběhu vody 
toto období tzv. předinstrumentální éry končí a nastává obdo-
bí, ve kterém jsou sledovány hydrologické jevy již s pomo-
cí přístrojů. 

4. CO PŘINESLY POČÁTKY ORGANIZOVANÉ 
HYDROLOGIE?
Instrumentální období souviselo úzce s rozmachem prů-

myslu, techniky a dalších hospodářských sektorů. V jeho 
průběhu došlo, po zlých zkušenostech z pustošivých povod-
ní a katastrofálního sucha v Čechách, zejména v letech 
1872–1874, k založení již zmíněné Hydrografické komise při 
Království českém v roce 1875. Se systematickým měřením 
srážek a vodních stavů na řekách se začal vyvíjet i pojem sítí 
pozorovacích objektů. Koncem 80. let v 19. století zahrnova-
ly dvě existující sítě 47 vodočetných a 446 srážkoměrných 
stanic. Díky tomu, že některé vodoměrné stanice byly zaklá-
dány již v první polovině tohoto století, ponejvíce na splav-
ných tocích, je dnes v České republice k dispozici několik řad 
pozorování sekulárního charakteru. Z nich nejdelší na Vltavě 
v Praze zahrnuje 183 let a na Labi v Děčíně 158 let.

Zakladatel Hydrografické komise, profesor švýcarské-
ho původu na pražském vysokém učení technickém, Andreas 
Rudolf Harlacher, řídil její hydrometrickou sekci, obromb-
rometrickou pak, profesor matematiky na Karlově univerzi-
tě, František Josef Studnička. Prof. Harlacher vykonal čet-
ná měření průtoků na českých řekách a zavedl bilanci srá-
žek a odtokových množství. Jeho průkopnické dílo, zvláště 
pokud jde o vývoj hydrometrické vrtule s elektrickou signa-
lizací a původní metodu pro vyhodnocování průtoků na pod-
kladě změřených bodových rychlostí proudící vody, ovlivnilo 
pozitivně rozvoj hydrometrie na dlouhá léta nejen v Čechách, 
ale i v dalších zemích střední Evropy. 

Prof. Studničkovi se brzy podařilo vybudovat rozsáhlou síť 
srážkoměrných stanic, sloužících především potřebám země-
dělské výroby. Po sloučení se stanicemi pro lesnické potřeby 
byla tato síť v té době jednou z nejhustějších na světě. Udržet 
však pozorování a zpracování dat v tak velkém rozsahu bylo 
nad síly jednotlivců i spolupracujících spolků, a tak se počet 
stanic postupně zmenšoval. 

Tuto dobu lze také označit za počátek rozvoje hydrome-
teorologie v českých zemích. Za zakladatele tohoto hranič-
ního oboru mezi meteorologií a hydrologií lze v Čechách 
považovat prof. Františka Augustina, který mimo jiné stu-
die provedl i podrobný rozbor povodně ze září 1890 a jejích 
meteorologických příčin. Prof. Augustin podporoval posla-
necký návrh na zřízení společného ústavu pro meteo ro lo-
gii a hydrologii, který se však bohužel nepodařilo v té době 
prosadit.

Nástupcem prof. Harlachera byl ing. Jindřich Richter. 
Dopracoval a realizoval jeho původní náměty předpovědní 
metody pro řeku Labe a jako první rozšířil funkci vybraných 
vodoměrných stanic o pravidelné telegrafické denní hlášení 
pro dolní úsek českého Labe a dále do Saska pro Drážďany 
a Torgavu. Když v roce 1895 došlo ve Vídni k zahájení provo-
zu Ústřední hydrografické kanceláře pro celé rakousko-uher-
ské mocnářství, byla česká hydrografická služba její nejzku-
šenější a nejvyvinutější složkou již s 20letou praxí. V té době 
zahájilo také, do dnešní doby 114 let nepřetržitou činnost, 
regionální hydrografické a později hydrologické pracoviště, 
které je součástí pobočky ústavu v Brně.

Po roce 1918 byla zachována obdobná organizace hyd-
rologické služby jako v Rakousku. Dodnes mají obě služ-
by některé organizační prvky a technologické přístupy velmi 
podobné. Hydrografická služba byla začleněna do Státního 
ústavu hydrologického, předchůdce dnešního Výzkumného 

Obr. 1 Hydrometrování na toku Malše, rok 1926.

Fig. 1. Hydrometering on the Malše river in 1926.
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ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka v Praze. V jed-
notlivých zemích tehdejšího Československa fungovala pak 
jemu podřízena výkonná hydrografická oddělení. Vzrostl 
počet stanic a zdokonalilo se i poskytování návrhových pod-
kladů pro výstavbu vodních děl, úpravu toků aj. Byl rovněž 
vypracován první Katastr vodnosti řek v povodí Labe. Kromě 
toho pomáhali čeští hydrologové budovat základy hydrolo-
gie i na Slovensku. Výstražnou povodňovou a předpovědní 
službu na Dunaji zakládali a zdokonalovali doc. dr. ing. Jan 
Novotný, ing. Jan Lorenz a prof. dr. ing. Oto Dub. V prostoru 
Moravy a Slezska rozvíjel později hydrologii další vynikající 
odborník – dr. ing. Miroslav Čermák.

Plynulý provoz hydrografické služby přerušila 2. světo-
vá válka, během které se práce omezovaly převážně pouze 
na periodické získávání a zpracování dat.

5. JAKÉ TRENDY BYLY CHARAKTERISTICKÉ 
PRO HYDROLOGII VE DRUHÉ POLOVINĚ 
20. STOLETÍ?
V poválečném období se hydrografická činnost se rozví-

jela v rámci vytvořených krajů. V roce 1954 byla na základě 
vládního usnesení z 28. 11. 1953 všechna hydrografická pra-
coviště s účinností od 1. 1. 1954 zařazena do nově ustanove-
ného Hydrometeorologického ústavu, který byl pověřen, aby 
centrálně řídil vedle meteorologie a klimatologie také hyd-
rologickou službu. Toto organizační rozhodnutí se postupem 
času ukázalo jako prozíravé, zlepšila se účinnost výstraž-
ných aktivit ústavu, umožnilo se společné využívání finanč-
ně nákladných zařízení a prohloubilo se objasňování příčin 
nebezpečných odtokových jevů. 

Rostoucí potřeby národního hospodářství si vynutily pozo-
rování nových hydrologických prvků. Na základě podrobné-
ho hydrogeologického průzkumu byla v průběhu šedesátých 
let minulého století vybudována nová státní síť pozorovacích 
objektů podzemních vod (PZV) s cílem umožnit celkovou vod-
ní bilanci území, zjišťovat doplňování zdrojů PZV srážkami, 
řešit otázky spojené s ochranou PZV zejména při jejich neú-
měrné exploataci, objasňovat vzájemné souvislosti povrcho-
vých a podzemních vod, realizovat předpovědi kolísání PZV, 
zejména v obdobích meteo rologického sucha atp. Návazně 
pak byla budována síť pramenů a později i objektů pro pozoro-
vání režimu hlubokých zvodní, především pro zvýšení podílu 
PZV na zásobování pitnou vodu. Dále byl rozšířen počet stanic 
pro pozorování teploty vody v řekách v souvislosti s tvorbou 
ledových jevů a identifikací tepelného znečišťování. V posled-
ních desetiletích 20. století docházelo také k rozvoji sítě plave-
nin a rozvíjelo se sledování jakosti povrchových a podzemních 
vod. Vzrostl rovněž počet hlásných stanic pro potřeby krátko-
dobých hydrologických předpovědí. 

Se založením nových sítí vznikaly i další potřebné organi-
zační útvary: celostátně fungující hydrologická předpovědní 
služba, Hydrofond jako základna pro hydrologickou bilanci, 
evidenci vodního fondu a správu databanky hydrologických 
dat, dále pak regionální hydrologické útvary na rozvíjejících 
se pobočkách ústavu, terénní základna experimentální hyd-
rologie založená zejména ke sledování vlivu škodlivých imi-
sí („Evropský černý trojúhelník“ – česko-německo-polské 
pohraničí) na devastaci lesních porostů a tím i na odtokový 
proces, dále útvary pro sledování jakosti vod a pracoviště hyd-
rologické přístrojové techniky.

Při zpracování dat se uplatňovala postupně automatiza-
ce zpočátku děrnoštítkovou technikou a pak prostřednictvím 
velkých počítačů až po dnešní masové využívání personál-

ních počítačů. Automatizace provozu pozorovacích objek-
tů hydrologických sítí vykazovala oproti vyspělým hydrolo-
gickým službám v zahraničí určité zpoždění, jak pokud jde 
o rozsah, tak i o instalovaný generační stupeň. K vyrovná-
vání tohoto vývojového skluzu začalo docházet až koncem 
20. století. 

Byla zahájena regionální obsluha sféry uživatelů prostřed-
nictvím hydrologických oddělení na detašovaných poboč-
kách ústavu, což se dlouhodobě osvědčilo. Kromě obvyklých 
ročenek, aktuálních informací, posudkových analýz, výstrah 
a předpovědí začala být veřejnost informována také pravidel-
nými situačními zprávami. 

Klasické hydrometrické metody předpovědí začaly být 
doplňovány hydrometeorologickými postupy založený-
mi na informacích o spadlých srážkách. Časový předstih 
předpovědí se tak prodloužil zhruba 1,5 až 2krát. V před-
povědním provozu se začaly uplatňovat radarové informa-
ce a meteorologické předpovědi teplot a srážek. Intenzivně 
probíhal vývoj a provozní adaptace hydrologických předpo-
vědních modelů. 

Na úseku režimových informací byly výsledky hydro-
logických pozorování vyhodnoceny za delší časová období 
ve dvou stěžejních pracích: trojdílné „Hydrologické pomě-
ry ČSSR“ (v rámci souborných studií o vodním režimu byly 
zpracovány nové hydrologické charakteristiky za reprezenta-
tivní období 1931–1960) a „Podnebí a vodní režim v ČSR“ 
(odborná veřejnost byla upozorněna na stav ovlivnění ovzdu-
ší a hydrosféry v jednotlivých oblastech státu antropogenní-
mi činnostmi). Dále byla pravidelně hodnocena hydrologic-
ká reprezentativnost jednotlivých desetiletí až do roku 1990. 
Na základě těchto studií byl pak zpracován nový Katastr vod-
nosti za období 1931–1980. Zkoumal se vliv devastace les-
ních porostů na vodní režim, hodnotila se přesnost hydrolo-
gických dat atd. Postupně byl také vyvíjen metodický aparát 
a modely, které by umožnily automatizaci výpočtu návrho-
vých hydrologických veličin. 

Hydrologická služba se zapojila aktivně do Programu 
operativní hydrologie Světové meteorologické organizace 
a do Mezinárodního hydrologického programu UNESCO bez-
prostředně po jejich ustavení. Zároveň byly navázány odbor-
né kontakty s hydrologickými partnery sousedních států a jsou 
s nimi trvale řešeny hydrologické problémy hraničních vod. 

6. HYDROLOGICKÁ SLUŽBA DNES
V oblasti hydrologie jsou základní úkoly Českého hyd-

rometeorologického ústavu (ČHMÚ) dány zákonem č. 
254/2001 Sb., o vodách. Jde zejména o zjišťování a hodnocení 
stavu povrchových a podzemních vod podle §21 a o předpo-
vědní a hlásnou povodňovou službu podle §73 tohoto zákona. 
Při zabezpečování těchto povinností ústav úzce spolupracuje 
se správci povodí (státní podniky Povodí), Výzkumným ústa-
vem vodohospodářským T. G. Masaryka a dalšími pověřený-
mi odbornými subjekty, které provádějí tyto činnosti v oblas-
ti své působnosti a naplňují příslušné části informačních sys-
témů veřejné správy. 

V hydrologické službě pracuje okolo 140 lidí a na předpo-
vědních pracovištích dalších 20 hydrologů. Celkem předsta-
vují necelých 20 % všech zaměstnanců ústavu. Svou činnost 
vykonávají jednak v centrálních útvarech v Praze a jednak 
na sedmi detašovaných pobočkách ústavu. Pobočky zajišťu-
jí provoz pozorovacích sítí, sběr a primární zpracování dat 
a poskytují hydrologické služby v rámci vymezených kompe-
tenč ních oblastí. 



Meteorologické Zprávy, 62, 2009 151

Současný stav pozorovacích sítí je výslednicí postup-
ných požadavků uživatelské sféry na jedné straně a finanč-
ních a kapacitních možností ústavu na straně druhé. Počet sta-
nic v posledních letech pouze mírně kolísá, v současné době 
provozuje ČHMÚ ca 500 vodoměrných stanic na vodních 
tocích a 2000 objektů (vrtů a pramenů) pro sledování režimu 
podzemních vod. Počet pozorovacích objektů připadajících 
na jednotku plochy krajiny je srovnatelný s hustotou objek-
tů pozorovacích sítí provozovaných hydrologickými služba-
mi vyspělých zemí v podobných geografických podmínkách. 
Podíl stanic, jejichž provoz je automatizován, postupně narůs-
tá. V síti povrchových vod dosahuje 85 % a u podzemních vod 
30 % z celkového počtu objektů.

V nedávné době byla zahájena rozsáhlá modernizace lim-
nigrafických stanic na vodních tocích. Okolo 250 těchto sta-
nic bylo vybaveno moderními záznamovými a spojovacími 
systémy pracujícími na bázi mobilních sítí a protokolu GPRS 
(General Pocket of Radio Services). Díky tomu mohou být data 
zaznamenávána a přenášena s volitelnou frekvencí od 10 minut 
do jedné hodiny. Tato zařízení navíc signalizují nejen dosaže-
ní výstražných limitů vodních stavů (např. úrovní vodních hla-
din směro datných pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity), 
ale i technologické informace o provozním stavu objektu (např. 
pokles napětí záložní baterie), čímž se zrychluje a zkvalitňu-
je údržba objektů. K omezení provozních výpadků jsou stani-
ce rezervně vybaveny dvěma nezávisle fungujícími tlakovými 
čidly pro snímání výšky vodní hladiny, navíc mohou být insta-
lována i čidla pro měření teploty vody či jiné senzory.

Pozorovací síť podzemních vod byla v posledních 
dvou letech rekonstruována v rámci projektu podporova-
ného z Fondu soudržnosti Evropské unie. Tento komplexní 
a finančně náročný projekt byl zaměřen na vytvoření podmí-
nek pro monitorování hydrosféry v ČR v souladu se směrni-
cemi EU o životním prostředí. Projekt zahrnoval obměnu asi 
třetiny pozorovacích vrtů mělkých vod, jejichž životnost již 
skončila a doplnění pozorovací sítě hlubokých zvodní. 

Rostoucího významu nabývá v činnostech ČHMÚ sle-
dování a hodnocení jakosti vod, a to zejména s implemen-
tací Rámcové směrnice EU o vodách 2000/60/ES. ČHMÚ 
přitom zajišťuje programy situačního monitoringu povrcho-
vých vod, provozního monitoringu podzemních vod a záro-
veň funguje jako Národní referenční středisko pro monito-
ring. ČHMÚ kromě zpracování dat o jakosti vody provozu-
je databázi a informační systém údajů o jakosti vod ARROW. 
Přitom údaje o jakosti vod jsou nejen pravidelně vyhodno-
covány v rámci hydrologické bilance, ale rovněž zpřístupně-
ny uživatelům na internetových stránkách (http://voda.chmi.
cz/ojv2/).

ČHMÚ vybudoval malou laboratoř jakosti vody v Praze 
na Libuši, která provádí standardní zjišťování množství pla-
venin a slouží jako technická základna výjezdní skupiny pro 
odběry plavenin a sedimentů. Většími laboratorními kapacita-
mi ústav nedisponuje, a proto vzorkování a laboratorní rozbo-
ry vody jsou zadávány u externích laboratoří. Dále byla zalo-
žená síť 22 komplexních stanic vybavených automatickými 
samplery pro odběr plavenin a měření zákalu vody.

ČHMÚ napozorovaná data pohotově zpracovává a ucho-
vává. Naměřené vodní stavy procházejí primárním zpracová-
ním na pobočkách, kde jsou kontrolovány a pomocí měrných 
křivek převáděny na odpovídající průtoky. Obdobným postu-
pem prochází i data podzemních vod. Zpracované údaje jsou 
poté ukládány do databáze spravované Hydrofondem.

Režimové zpracování hydrologických dat spočívá přede-

vším ve výpočtu hydrologických charakteristik, které jsou 
využívány pro studijní, plánovací a projektové účely. Tzv. 
standardní hydrologické údaje podle ČSN 75 1400 (např. 
N-leté průtoky, M-denní průtoky aj.) je ústav schopen odvo-
dit pro jakýkoli profil v říční síti ČR. Hydrologické úda-
je zpracovávají a poskytují na objednávku pobočky ústa-
vu. Nestandardní údaje, například charakteristiky povodní 
s extrémně malou pravděpodobností výskytu pro posuzování 
bezpečnosti přehrad, zpracovávají formou hydrologické stu-
die centrální útvary s využitím moderních softwarových pro-
středků, mimo jiné i GIS. 

Předpovědní a výstražná povodňová služba je zabezpe-
čována ve spolupráci se správci vodních toků. Po katastro-
fálních povodních z let 1997 a 2002 došlo k výraznému 
rozvoji, jednak u již zmiňovaných měřicích systémů a pře-
nosu dat v reálném čase a jednak i při implementaci hyd-
rologických předpovědních modelů pro celé území České 
republiky. V povodí Labe je provozován hydrologický před-
povědní systém AquaLog, v povodí Moravy a Odry pak 
předpovědní systém HYDROG jednotlivými regionálními 
předpovědními pracovišti ČHMÚ na příslušných povodích. 
Výsledky předpovědí jsou pak poskytovány nejen subjektům 
zapojeným v protipovodňové ochraně (povodňové orgány, 
s. p. Povodí), ale prostřednictvím internetové prezentace (http://
hydro.chmi.cz/hpp/) i široké veřejnosti. Po výskytu zmiňova-
ných extrémních povodní byly nově odvozeny hodnoty N-letých 
průtoků téměř na všech tocích v České republice.

7. JAKÁ POUČENÍ PRO DNEŠEK VYPLÝVAJÍ 
Z HISTORIE HYDROLOGICKÉ SLUŽBY?

1.  Ke strategicky důležitým posunům ve vývojové linii hyd-
rologické služby docházelo většinou až po proběhlých 
přírodních pohromách. V moderním věku by tento vývoj 
skokem však již neměl mít místo. Zkušenosti prokazují, 
že kvalitně fungující meteorologické a hydrologické před-
povědi spolu s pohotovými aktivitami složek povodňové 
ochrany mohou redukovat v nezanedbatelné míře povod-
ňové ztráty.

2.  Hydrologická data a informace jsou nosiči jednak hodnot, 
které bylo třeba vynaložit na jejich pořízení, a jednak hod-
not, které se získávají po jejich uplatnění v praxi. K tomu 
prováděné ekonometrické studie odhadují, že návratnost 
nákladů na provoz a modernizaci hydrologické služby se 
pohybuje v poměrech od 1:5 do 1:30.

3.  Rozvoj provozní hydrologie je třeba zabezpečovat v její 
plné šíři. Útlum na některém úseku se dříve či později pro-
jeví ve zmenšeném rozsahu služeb pro rozvíjející se socio-
ekonomickou sféru. 

4.  V rámci přestavby ekonomického mechanismu pro roce 
1989 kategorizoval Parlament ČR vodu jako veřejný statek, 
tzn. že nejde ani o státní a ani o soukromý majetek. Z toho 
vyplývá potřeba existence jednoho objektivního institutu, 
který je zodpovědný za sledování vodního fondu v celo-
státním měřítku. Státní role hydrologické služby je nejen 
potřebná, nezastupitelná, ale měla by být i nezávislá.

5.  Dosavadní zkušenosti s automatizací a s omezováním 
činnosti dobrovolných pozorovatelů prokazují, že úplné 
vyloučení lidského subjektu z procesu pozorování a pri-
márního zpracování dat není možné, pokud se chce udržet 
spolehlivost a úplnost pozorovaných řad pro jejich reži-
mové zpracování.

6.  Dosavadní vývoj hydrologie je založen na stacionaritě 
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odvozených dat, tzn. že jejich vztahy jsou i do budoucna 
neměnné. Tento předpoklad přestává platit. Vodní režim je 
již v současné době silně ovlivňován antropogenními čin-
nostmi a bude se měnit i v budoucnu a to pravděpodobně 
i vlivem změn klimatu. Proto se uvažuje strategie přecho-
du od zpracování a vydávání hydrologických charakteris-
tik za minulé tzv. reprezentativní období k charakteristi-
kám, ve kterých již budou zakalkulovány  budoucí změny 
vodního režimu.

7.  S rostoucím socioekonomickým rozvojem narůstá i cit-
livost životního prostředí na dopady vyvolané výskytem 
odtokových extrémů, jako jsou povodně a sucho. Proto je 
třeba počítat, i přesto, že bylo dosaženo v minulých letech 
významného pokroku v meteorologických a hydrologic-
kých předpovědích, že zájem o prodloužení doby časové-
ho předstihu předpovědí, jejich zkvalitňování a rozšiřování 
počtu předpovědních míst, bude postupně nadále narůstat. 

8.  Naplňování záměrů Rámcové směrnice 2000/60/ES 
o vodě spolu s dalšími účelově zaměřenými směrnice-
mi EU klade na ČHMÚ řadu nových požadavků, týkají-
cích se především monitorování a hodnocení stavu povr-
chových a podzemních vod. V té souvislosti bude třeba 
prohloubit metody a rozšířit hydrologickou bilanci zvláš-
tě s ohledem na měnící se podmínky životního prostředí 
a v oblastech s napjatou vodohospodářskou bilancí.

9.  S postupným rozvojem společnosti a zesilováním jejího 

vlivu na přírodní poměry se bude patrně stále daleko více 
uplatňovat tlak na realizaci principů trvale udržitelného 
rozvoje. Dnešní i budoucí generace hydrologů bude muset 
být proto schopna stále pružněji reagovat na měnící se pří-
rodní poměry a nové požadavky společnosti. O efektiv-
nosti tohoto úsilí budou však vždy rozhodovat v koneč-
ném stadiu finanční a kapacitní možnosti ústavu podpo-
rovaného státem.
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také popsáno, jak pilot – plachtař pozná, zda nastane termi-
ka, a samozřejmě i podrobný popis vlivu počasí na leteckou 
dopravu. 

Kniha vytištěná na křídovém papíru je rozdělena do dvou 
částí: první o 120 stranách je převážně textová (s menším 
počtem černobílých obrázků), a druhou tvoří bohatá barev-
ná obrazová příloha s množstvím schémat jednotlivých atmo-
sférických procesů. Ta upoutá na první pohled a už i jejím 
prohlédnutím a pročtením vysvětlujících textů získá čtenář 
řadu zajímavých poznatků z oblasti meteorologie a jejího vli-
vu na člověka, o meteorologických pozorováních a měřeních, 
stavbě atmosférických front, ale např. i o vlivu počasí na let 
letadla a jeho přistání. 

Zcela nevhodný je název kapitoly „Letní bouřky“ (str. 80). 
Autor v této kapitole popisuje bouřky z tepla, nikoli obecně 
bouřky v letním období roku, tedy i bouřky frontální. Ty jsou 
popsány hlavně v kapitole „Studená fronta“, tedy nemají svou 
samostatnou kapitolu, zatímco třeba Tornádo nebo Dust devil 
zvláštní kapitoly mají. 

Nevhodné je i používání pojmu „okludovaná fronta“. 
Autor sice v začátku kapitoly nazvané „Okludovaná fronta“ 
(str. 108) píše Okludovaná, či také okluzní fronta…, avšak ten-
to termín neuvádí Meteorologický slovník výkladový a ter-
minologický ani není používán; rozhodně by bylo vhodnější 
používat důsledně „okluzní fronta“.

Na první pohled nedostatkem pěkné barevné přílohy je 
malé rozlišení sloučené radarové informace na str. 172 nade-
psané „Bouřková oblačnost na radaru ČHMÚ“, takže obrázek 
je neostrý. Kdyby navíc tato radarová informace byla dopl-
něna výstupem ze systému detekce blesků (tak jak ji před-
povědní služba využívá), bylo by také patrné, která oblač-
nost je skutečně bouřková a která patří přeháňkám. Stálo by 

také za to uvést k obrázku bouřkové supercely v příloze na str. 
170 stručné vysvětlení, co to supercela je a v tabulce oblaků 
na straně 168 se držet Mezinárodního atlasu oblaků. 

V textové části jsou některé menší nepřesnosti. Tak např. 
na str. 51 autor uvádí: „Třídenní předpovědi např. mode-
lu ALADIN provozovaném v Českém hydrometeorologic-
kém ústavu vycházejí velmi dobře.“ Ve skutečnosti je model 
ALADIN počítán na 54 hodin dopředu. 

Na str. 5 jsou podceněny nynější možnosti meteorologic-
kých předpovědí: „V současnosti jsme pořád ještě ve stadiu, 
kdy už zvládáme docela dobře krátkodobou předpověď poča-
sí, ale střednědobá vychází jen někdy a dlouhodobou předpo-
věď, při vší úctě ke kolegům, kteří se jí zabývají, bych zatím 
považoval za srovnatelnou s věštbami horoskopů.“  

Na str. 12 se dočteme: „Ani námořních lodí není zase tolik, 
aby pokryly dostatečně hustě celý oceán, ale na druhou stranu 
počasí na moři není tak proměnlivé jako na souši, kde je znač-
ně ovlivněno tvarem terénu. Proto řidší měřící síť na oceá-
nech přiměřeně postačuje ke zpracování přízemních meteoro-
logických map“. Zde by bylo na místě uvést, že do zpracová-
ní map, ale zejména do numerických předpovědních modelů 
vstupují stále více družicová měření, která podstatnou měrou 
zpřesňují předpovědi těchto modelů i pro oblast souší. 

Kniha je psána čtivě, srozumitelně, odráží se tu schop-
nost a zkušenost autora psát i pro neodborníky a je obohace-
ním nabídky literatury o počasí pro veřejnost. Navíc je zamě-
řena na území České republiky, na rozdíl od překladů více či 
méně zdařilých zahraničních knih do češtiny. Škoda jen, že 
kniha patrně neměla lektora (není uveden), který by upozornil 
na některé drobnější chyby a nepřesnosti a poukázal na její urči-
tou obsahovou nevyváženost ještě před jejím vydáním. Ačkoliv 
to z názvu knihy nevyplývá, významně větší pozornost je věno-
vána vlivu počasí na leteckou dopravu a plachtaření. 

 František Šopko

(pokračování ze str. 147)
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1. HISTORIE
Historie ochrany čistoty ovzduší na území České republi-

ky je mnohem kratší než historie meteorologie a hydrologie. 
Po druhé světové válce byla pozornost věnována přednost-
ně obnově hospodářství poničeného válkou. Péče o kvalitu 
ovzduší byla až druhořadou záležitostí. Důsledky nekontro-
lovaného rozvoje těžkého průmyslu se začaly projevovat již 
ve druhé polovině padesátých let. Situaci dále zhoršila výstav-
ba hnědouhelných elektráren v Podkrušnohoří. Hlavním 
garantem sledování imisní situace byla v tomto období hygi-
enická služba. Koncem padesátých let se do rodících se snah 
o omezení znečišťování ovzduší postupně zapojoval i Český 
hydrometeorologický ústav, a to zejména výzkumem rozpty-
lu znečištění v ovzduší.

V roce 1967 bylo zřízeno Ministerstvo lesního a vodního 
hospodářství (MLVH), do jehož gesce přešlo i řízení kvality 
ovzduší. Hydrometeorologický ústav (HMÚ) se stal odbornou 
základnou rezortu MLVH pro obor čistoty ovzduší. Z hygie-
nické služby přešla v roce 1968 do HMÚ skupina pracovní-
ků pod vedením dr. B. Böhma. V Praze vznikl zvláštní útvar 
čistoty ovzduší (Laboratoř ochrany ovzduší, LOO) s regionál-
ními pracovišti na pobočkách ústavu. Současně byla do sprá-
vy LOO převedena observatoř Tušimice, která byla v roce 
1966 zřízena Ústavem hygieny pro monitorování změn kvali-
ty ovzduší v podkrušnohorské oblasti v souvislosti s důlní čin-
ností a provozem velkých tepelných elektráren.

HMÚ se stal koordinačním pracovištěm výzkumných 
úkolů v oboru ochrany čistoty ovzduší, na kterých se podí-
leli i odborníci z dalších spolupracujících organizací. Jedním 
z prvních výzkumných úkolů byl „Výzkum rozptylu škod-
livin v atmosféře se zřetelem k zabezpečení čistoty ovzdu-
ší“ (1968–1970). V jeho rámci byla vybudována síť stanic 
pro měření koncentrací oxidu siřičitého a prachu v tehdej-
ším Severočeském kraji. V průběhu dalších let se monitoro-
vací síť rozšiřovala i do dalších regionů a postupně se rozšiřo-

val i monitorovací program. Údaje o znečištění ovzduší byly 
zpracovávány do celostátních ročenek, navíc byly pro zatíže-
ná území vydávány měsíční nebo čtvrtletní přehledy. 

ČHMÚ se dále zapojil do sledování zdrojů znečišťová-
ní ovzduší a zpracování emisních bilancí. Počátek sběru úda-
jů o emisích škodlivin byl položen na konci sedmdesátých 
let. Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO) 
byl zaveden v tehdejší ČSSR od roku 1979 v celorepubliko-
vém provozním měřítku. REZZO byl postaven jako systém 
podrobné a úplné inventarizace zdrojů znečišťování ovzdu-
ší a evidence druhů a množství emisí znečišťujících látek 
do ovzduší a nahradil do té doby používané způsoby eviden-
ce technických údajů o zdrojích a emisích na MLVH a České 
technické inspekci ovzduší (ČTIO). Již v této době byl REZZO 
součástí Informačního systému o území (ISÚ). Emisní bilan-
ce z vykazovaných a vypočtených údajů byla v sedmdesá-
tých a osmdesátých letech prováděna na ČTIO s programo-
vým zajištěním podnikem Povodí Ohře a Podnikem výpočetní 
techniky Litoměřice. Koncem osmdesátých let byly převádě-
ny činnosti související se zpracováním, archivací a rozvojem 
REZZO do ČHMÚ.

Koncem sedmdesátých let byla MLVH ČR pod názvem 
„Výpočet znečištění ovzduší pro stanovení a kontrolu tech-
nických parametrů zdrojů“ vydána i metodika pro modelo-
vé hodnocení dopadu výstavby a provozu zdrojů na kvalitu 
ovzduší. Koncem devadesátých let byla nahrazena metodikou 
SYMOS’97, která se stala referenčním modelem pro zpraco-
vání rozptylových studií ve smyslu zákona o ovzduší.

V souvislosti s mezinárodním tlakem na ČSSR na zlepše-
ní kvality ovzduší byly v roce 1979 provedeny Výzkumným 
ústavem energetickým (EGÚ) první měřicí lety podle doporu-
čeného programu EMEP ECE. Pro stanovení exportu a impor-
tu měřených veličin přes hranice státu byly preferovány pří-
hraniční letové trasy na severu a severozápadě Čech a jejich 
vnitrostátní paralely. Z administrativně-ekonomických důvo-
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History, present days and prospects of the air quality control in the Czech Hydrometeorological Institute. In 1967 the 
Institute´s agenda was extended to include a new discipline – air quality control. The Hydrometeorological Institute gradually 
became a coordination workplace of research projects in which participated also specialists of other collaborating organizations 
and began to build up the station network for measurements of sulphur dioxide and dust particles. In the late seventies of the last 
century the Register of Emissions and Air Pollution Sources began to be created and in the course of the nineties a national auto-
mated network for air quality monitoring of sulphur dioxide, nitrogen oxides, PM10, PM2,5, heavy metals, polycyclic aromatic 
hydrocarbons, persistent organic matters and others was built up. Under the authorization of the Ministry of the Environment 
of CR the Czech Hydrometeorological Institute (CHMI) operates the Air Quality Information System (known as ISKO) as 
a central database where information on the air quality obtained from automated and manual measuring networks in CR are 
gathered. Data sets on large emission sources (known as REZZO 1) have been storing since 1980, those on medium-sized sou-
rces (known as REZZO 2) since 1989. Air quality models are used for preparing dispersion studies. The Košetice Observatory 
is focused on assessing the trends in the background concentrations of air pollutants and monitoring long-range transport of 
pollutants whereas the Tušimice Observatory on monitoring and assessing the air quality in the industrial area Podkrušnohoří 
(the foothills of the Krušné hory Mts).

KLÍČOVÁ SLOVA: ochrana čistoty ovzduší – Český hydrometeorologický ústav – monitoring – Informační systém kvality 
ovzduší – spolupráce mezinárodní
KEY WORDS: air quality control – Czech Hydrometeorological Institute – monitoring – Air Quality Information System – 
international co-operation
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dů bylo Oddělení letových měření EGÚ v roce 1991 převe-
deno do ČHMÚ. S tímto krokem byla spojena i změna celko-
vé koncepce oddělení. V průběhu prvního čtvrtletí roku 1991 
byla do letounu L 410 Turbolet instalována nová moderní 
technika, zaměřená na kontinuální měření koncentrací oxidu 
siřičitého, oxidů dusíku a ozonu a doprovodných měření, výš-
ky letu nad terénem, teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu a poz-
ději i družicové navigace. Převážná část měřicích akcí byla 
zaměřena na sledování troposférického ozonu.

V roce 1988 byla zřízena observatoř Košetice, jejímž hlav-
ním cílem bylo zabezpečení účasti České republiky v mezi-
národních programech sledování kvality přírodního prostředí. 
Observatoř je umístěna v zemědělské krajině mimo souvislé 
osídlení a mimo dosah přímých zdrojů znečištění. Může tak 
být využívána jako pozaďová stanice úrovně znečištění v stře-
doevropském měřítku.

V souvislosti se společenskými změnami a převedením 
Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) do působ-
nosti Ministerstva životního prostředí byla složka ochrany čis-
toty ovzduší počátkem devadesátých let posílena. Po návra-
tu k oborové struktuře ČHMÚ byl vytvořen samostatný úsek 
ochrany čistoty ovzduší. V tomto období byla vybudová-
na i celostátní automatizovaná síť sledování kvality ovzduší 
zaměřená především na monitoring koncentrací oxidu siřiči-
tého, prachu a oxidů dusíku. Koncem devadesátých let byly 
velké zdroje na území České republiky odsířeny a klesly též 
emise prachových částic. Díky tomu se pozornost začala pře-
souvat na sledování jemných prachových částic PM10 a ozo-
nu. Počátkem první dekády tohoto století byla monitorova-
cí síť komplexně rekonstruována a doplněna o sledování dal-
ších látek, zejména polyaromatických uhlovodíků a posupně 
i jemných prachových částic PM2,5.

2. SOUČASNÝ STAV

2.1 Monitorovací sítě
Český hydrometeorologický ústav spravuje na základě 

pověření MŽP ČR státní imisní síť, která zajišťuje sledová-
ní kvality ovzduší na území celé České republiky. Páteří stát-
ní imisní sítě jsou automatizované stanice, které poskytují 
informace o kvalitě ovzduší v reálném čase. Jsou rozmístě-
né na území republiky tak, aby co nejlépe postihly variabi-
litu polí koncentrací na území celého státu. Automatizovaný 
měřicí program je zaměřen zejména na sledování koncentrací 
ozonu, oxidu dusičitého, prachových částic PM10 a jemných 
prachových částic PM2,5, dále koncentrací benzenu, oxidu 
uhelnatého a oxidu siřičitého. Údaje z automatických stanic 
jsou doplňovány informacemi z manuálních stanic. V rámci 
manuálního programu jsou na měřicích lokalitách odebírány 
vzorky ovzduší, event. srážek, které jsou následně analyzová-
ny v laboratořích. Manuální síť je zaměřena vedle doplňko-
vých měření koncentrací oxidů dusíku, oxidu siřičitého a pra-
chových částic PM10 zejména na sledování koncentrací těž-
kých kovů, těkavých organických látek, polyaromatických 
uhlovodíků a perzistentních organických látek a dále základ-
ních komponent ve srážkách. Provoz Státní imisní sítě (SIS) 
a laboratoří je zabezpečován centrálními pracovišti v Praze 
a dále pracovníky regionálních poboček ČHMÚ. V omezené 
míře dále pokračuje i program letových měření.

Zajištění provozu SIS je prováděno v souladu s národní 
legislativou a směrnicemi EU. Měření splňují normu ČSN ISO 
EN 17025:2005, požadavky AQUILA, EUROCHEM apod., 
přičemž laboratoře ČHMÚ přispívají součinností s Úřadem 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 

(ÚNMZ) a Českým metrologickým institutem (ČMI) k roz-
voji metrologie v oblasti měření imisí.

Velkou změnu ve sledování kvality ovzduší znamena-
lo přijetí Směrnice EU 2009/50/ES, která přikazuje využívat 
pro hodnocení kvality ovzduší pouze údaje naměřené v sítích 
akreditovaných podle EN ISO 17025:2005. Imisní monito-
ring a Kalibrační laboratoř imisí ČHMÚ splnily tento poža-
davek s několikaletým předstihem a v současné době dosa-
huje kvalita jejich práce i přes nepříznivé podmínky evrop-
ských standardů.

Směrnice zavádí dále přísné požadavky na kvalitu měřicích 
přístrojů používaných pro sledování kvality ovzduší. Vzhledem 
k tomu, že technika nasazená v monitorovacích sítích nemoh-
la být z důvodu dlouhodobého krácení rozpočtu ústavu v uply-
nulých letech obměňována, stojí ústav před nelehkým úkolem 
inovovat v průběhu následujících tří let prakticky celou moni-
torovací síť. Tento úkol nebude možné splnit bez součinnos-
ti odpovědných pracovníků Ministerstva životního prostředí 
a bez využití prostředků z evropských fondů.

2.2 Informační systém kvality ovzduší a hodnocení 
kvality ovzduší
ČHMÚ provozuje na základě pověření MŽP ČR Infor-

mační systém kvality ovzduší (ISKO). ISKO je centrální data-
bází, ve které se shromažďují relevantní informace o kvalitě 
ovzduší na celém území České republiky. Do imisní databá-
ze jsou dlouhodobě ukládána i data pořízená v rámci monito-
rovacích sítí provozovaných dalšími institucemi. Informační 
systém kvality ovzduší soustřeďuje a všeobecně zpřístupňu-
je naměřená data. Tím je umožněno efektivnější všeobecné 
využití nákladně získávaných dat. Zejména souhrnné územní 
hodnocení imisního zatížení a analýza časového vývoje stavu 
znečištění ovzduší na území státu jsou nemyslitelné bez sou-
středění dat a systematické archivace všech dostupných úda-
jů o imisích.

Informační systém kvality ovzduší je postupně budován 
a rozvíjen od roku 1992 s využitím moderních informačních 
technologií jako integrovaná soustava pro celoúzemní kom-
plexní hodnocení stavu a vývoje znečištění ovzduší. Protože 
ISKO navazuje na dřívější Imisní informační systém (IIS) 
obsahuje i data mnohem starší. Například údaje o koncen-
tracích oxidu siřičitého a prašného aerosolu ze staničních sítí 
ČHMÚ v severních Čechách a v Praze jsou archivovány již 
od roku 1971. Databáze byla zprvu vybudována v prostředí 
Ingres. V roce 2003 byl realizován projekt nového datového 
modelu ISKO2 pod RSBMS Oracle.

Obr. 1 Významné staniční sítě sledování kvality venkovního ovzduší, 
2008.

Fig. 1. Major station networks of ambient air quality monitoring, 2008.
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Systém zahrnuje sběr, archivaci a režimové zpracování 
dat z imisních automatizovaných i manuálních měřicích sítí 
České republiky. Jeho integrální součástí je i systém inventa-
rizace emisí ze zdrojů (REZZO) a agenda chemického složení 
srážek a atmosférické depozice. S imisními daty jsou do data-
báze ukládána i doprovodná meteorologická data, která jsou 
měřena na většině automatizovaných imisních stanic.

V současné době probíhá komplexní přestavba emisní 
části databáze tak, aby odpovídala novým požadavkům, kte-
ré vyplývají z legislativy. Součástí této přestavby je i přípra-
va na elektronický příjem informací o emisích z jednotlivých 
zdrojů znečišťování ovzduší. Další úkoly vyplývají z narůs-
tajících požadavků na prezentaci údajů v různých formách, 
včetně publikování na internetu. Systém bohatě využívá dal-
ších zpracovatelských a analytických programů, jako je geo-
grafický informační systém ARC/INFO, ArcView a statistic-
ké programy SPSS, Systat.

Data archivovaná v databázi jsou základem pro hodnoce-
ní kvality ovzduší na území státu a vymezení zón a aglomera-
cí. Tyto činnosti ČHMÚ vykonává na základě pověření MŽP 
ČR. Při hodnocení kvality ovzduší jsou především porovná-
vány zjištěné úrovně koncentrací imisí s příslušnými imis-
ními limity, popř. s přípustnými četnostmi překročení těchto 
limitů, což jsou úrovně imisí, které by podle platné legislativy 
týkající se ochrany ovzduší neměly být od stanoveného data 
překračovány. Výstupy hodnocení jsou využívány pro repor-
ting do Evropské unie, podporu státní správy a samosprávy 
a pro informování veřejnosti. Základním každoročně publi-
kovaným materiálem jsou ročenky znečištění ovzduší (dato-
vá a grafická), obr. 2.

2.3 Emise znečišťujících látek
Emise významných bodových zdrojů jsou zjišťovány měře-

ním a vykazovány přímo provozovateli zdrojů. Emise skupi-
nově sledovaných zdrojů jsou odhadovány s využitím mode-
lových výpočtů. Datové sady nejvýznamnější skupiny zdrojů 
– velké a zvláště velké zdroje – (REZZO 1) jsou archivová-
ny za roky 1980, 1982, 1984 a dále každoročně. Datové sady 
REZZO 2 – střední zdroje – jsou po dílčích územích archivo-
vány za roky 1989–1995 a dále již pro každý rok za celou ČR. 
V devadesátých letech byla v oddělení emisí a zdrojů ČHMÚ 
vypracována metodika pro výpočet emisí z vytápění domác-
ností, nahrazující do té doby prováděný přímý sběr údajů 
od distributorů uhlí a plynu. Rovněž byla navázána spoluprá-
ce s odbornými institucemi pro zpracování emisních bilancí 
dalších specifických skupin zdrojů, jakou jsou chovy hospo-
dářských zvířat a mobilní zdroje. Zjišťované informace jsou 
využívány nejen pro emisní inventury na národní a meziná-
rodní úrovni, ale také pro plnění reportingových povinností 
v rámci Evropské unie. Emisní údaje tvoří rovněž významnou 
část dat pro hodnocení kvality ovzduší a vymezování oblastí 
se zhoršenou kvalitou ovzduší. 

Od poloviny devadesátých let se pracovníci odděle-
ní podílejí rovněž na inventurách emisí skleníkových ply-
nů. Postupně se zúčastnili příprav Národních sdělení o plně-
ní závazků k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu a také 
podkladů pro ratifikaci Kjótského protokolu. Dále byli zapo-
jení do příprav Národních alokačních plánu a činností souvi-
sejících s obchodováním se skleníkovými plyny. Český hyd-
rometeorologický ústav byl Ministerstvem životního prostře-
dí pověřen koordinací Národního inventarizačního systému.

2.4 Modelování transportu a rozptylu znečištění
Modelování kvality ovzduší je vhodným doplňujícím 

nástrojem pro hodnocení kvality ovzduší. Umožňuje též 
posuzování scénářů vývoje a je tak účinným nástrojem pro 
řízení kvality ovzduší. Na rozdíl od údajů získaných moni-
toringem poskytuje plošnou informaci o imisní zátěži, jeho 
výsledky jsou ale méně přesné. Oddělení modelování a exper-
tiz se věnuje vývoji modelů pro výpočet koncentrací v oko-
lí zdroje, které jsou využívány zejména při zpracování roz-
ptylových studií. Příkladem takovéhoto modelu je již dříve 
zmiňovaná metodika SYMOS’97, která byla v průběhu let 
několikrát doplněna a novelizována. Koncem devadesátých 
let byl ve spolupráci s Ústavem informatiky AV vyvinut sta-
tistický model pro předpověď maximálních koncentrací ozo-
nu v letním období. V současné době je připravován do pro-
vozu rozptylový model CAMx, který po napojení na meteo-
rologický prognózní model bude sloužit pro předpověď imisní 
zátěže. Jeho výsledky budou využívány i pro podporu činnos-
ti Smogového varovného a regulačního systému. Důležitým 
úkolem je i zajištění modelu, který bude v reálném čase scho-
pen predikovat šíření znečišťujících látek z havarijních úniků. 
Dalším úkolem je objektivizace výpočtu větrných růžic pou-
žívaných pro zpracování rozptylových studií. Míra naplnění 
těchto úkolů závisí do značné míry na posílení personálních 
kapacit ústavu.

2.5 Specializovaná pracoviště – observatoře
Úsek ochrany čistoty ovzduší provozuje dvě observatoře: 

observatoř Košetice a observatoř Tušimice, které jsou součas-
ně využívány jako profesionální meteorologické stanice.

Observatoř Košetice je specializovaným pracovištěm 
zabezpečujícím zejména účast České republiky v meziná-
rodních programech monitoringu kvality přírodního prostře-

Obr. 2 Obálka ročenky za rok 2008.

Fig. 2. Front cover of the 2008 Yearbook.
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dí v regionálním měřítku. V současné době je observatoř 
začleněna do následujících programů: GAW/WMO (Global 
Atmosphere Watch), EMEP/ECE (Co-operative Programme 
for Monitoring and Evaluation of Long-range Transmission 
of Air Pollutants in Europe) a ICP-IM (International 
Co-operative Programme on Integrated Monitoring). 
Observatoř též dlouhodobě spolupracuje s Výzkumným 
centrem pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii 
Masarykovy univerzity v Brně na programu sledování per-
zistentních organických látek. 

Observatoř Tušimice je kromě základních měřicích pro-
gramů kvality ovzduší vybavena 80 m vysokým meteorolo-
gickým stožárem, sodarem a jsou na ní vytvořeny podmínky 
pro souběžná měření více přístrojů (v současné době zde pro-
bíhají testy ekvivalence požadované Směrnicí 2009/50/ES). 
Observatoř byla zřízena pro monitoring a hodnocení kvali-
ty ovzduší v průmyslové oblasti Podkrušnohoří a pro pod-
poru činnosti Smogového varovného a regulačního systému 
(SVRS). Dále je využívána pro studium vazeb mezi meteoro-
logickými podmínkami a imisní zátěží.

3. HLAVNÍ ÚKOLY PRO DALŠÍ OBDOBÍ
Úkoly pro ochranu čistoty ovzduší jsou do značné míry 

dány národní legislativou a směrnicemi Evropské unie. Přijetí 

Směrnice 2008/50/ES přineslo řadu nových požadavků na sle-
dování a hodnocení kvality ovzduší. Jedná se zejména o:
– obnovu přístrojového vybavení monitorovacích stanic 

a laboratoří tak, aby byly splněny požadavky Směrnice 
na kvalitu měření; síť bude zaměřena především na sledo-
vání ozonu a jeho prekurzorů, prašného aerosolu a na něj 
vázaných látek (včetně jemné frakce PM2,5), těkavých 
organických látek a polyaromatických uhlovodíků;

– další rozvoj mapovacích metod pro územní hodnocení 
polí koncentrací;

– rozvoj modelových nástrojů pro podporu hodnocení kva-
lity ovzduší;

Mezi další úkoly patří:
– dokončení přestavby databáze ISKO – emisní část, včet-

ně umožnění elektronického příjmu informací o emisích 
z jednotlivých zdrojů znečišťování ovzduší;

– zdokonalení metod zpracování emisních bilancí zejména 
u nestandardních znečišťujících látek;

– rozšíření provozu SVRS o postupy pro prašné částice;
– vývoj modelu pro havarijní situace;
– zkvalitnění prezentace informací na internetu.

Lektor (Reviewer) RNDr. J. Keder, CSc.

INFORMACE – RECENZE

ZEMŘEL RNDr. JIŘÍ ÚLEHLA, CSc.
Po dlouhé nemoci zemřel 7. července ve věku 85 let 

RNDr. Jiří Úlehla, CSc. Narodil se 5. února 1924 v Brně 
v rodině univerzitního profesora Vladimíra Úlehly (1888–
1947), známého botanika, rostlinného fyziologa a filozo-
fa. Jiří Úlehla žil od mládí v kulturním prostředí s hlubokým 
zájmem o přírodu a lidovou uměleckou tvořivost.

Jiří Úlehla studoval na brněnské přírodovědecké fakul-
tě, kterou ukončil v roce 1948, po studiu se stal asistentem 
na Ústavu fyziologie rostlin. V roce 1949 byl nucen z poli-
tických důvodů z tohoto zaměstnání odejít. Potom pracoval 
na různých místech, také ve Výzkumném ústavu naftovém 
v Brně. V roce 1959 zakotvil ve Výzkumném ústavu krmi-
vářském v Pohořelicích (později Výzkumný ústav základ-
ní agrotechniky, Hrušovany u Brna) jako vědecký pracov-
ník v oboru vodního provozu rostlin. V letech 1965–1967 byl 
vyslán na odbornou stáž do Anglie k profesoru Whitheadovi 
do Rothamstedu. Po návratu vytvořil výpočetní program 
potenciální evapotranspirace, platné pro naše zeměpisné šíř-

ky a délky. Úlehlova metoda byla 
modifikací Penmanovy meto-
dy (Penman, H. L.: Vegetation 
and Hydrology. Farnham Royal, 
C.A.B, 1963) pro stanovení vlá-
hové potřeby zemědělských plo-
din. K výpočtům závlahových 
dávek se používala průměrná 
denní teplota vzduchu, průměrný 
denní tlak vodní páry, délka slu-
nečního svitu, průměrná denní 
rychlost větru a denní úhrny srá-
žek, tedy meteorologické prvky 
podílející se na evapotranspiraci. 

Tento program byl tehdy u nás jedinečný a byl úspěšně použí-
ván pro závlahy polních plodin v rámci tzv. Agrometservisu, 
který Jiří Úlehla zajišťoval  pro různé zemědělské podniky 
ve spolupráci s pobočkou Českého hydrometeorologického 
ústavu v Brně. Za vedoucí účasti dr. Úlehly byl v letech 1990–
1992 Agrometservis nahrazen dokonalejším agrometeorolo-
gickým výpočetním modelem AVISO.

J. Úlehla je autorem více než 40 odborných pojednání 
a přednášek o fyziologii rostlin, klimatu a krajině. Z jeho 
publikací je vhodné připomenout Výpočet závlahového 
režimu ozimé pšenice z potenciální evapotranspirace a srá-
žek (Kutná Hora, 1973) nebo Využití výpočetní techniky  
při určování režimu doplňkových závlah na jižní Moravě 
(Brno, 1974). V Meteorologických Zprávách publikoval se 
Z. Smolíkem článek Zjednodušená metoda výpočtu poten-
ciální evapotranspirace podle Thorntwaita (roč. 28, 1975, 
č. 3). Věnoval se také odborným překladům, přeložil např. 
knihu Základy ekologie (E.H. Odum, 1977). Jako spolu-
autor se podílel na kniháh J. Petr et al: Yield Formation 
in Main Crops (Amsterdam, 1988); V. Vančura a F. Kunc: 
Soil Microbial Associations (Praha, 1988); B. Moldan 
et al: Environment of the Czech Republic (Praha, 1990); 
M. Rychnovská (ed.): Structure and Fructioning of 
Seminatural Meadows (Praha, 1993). 

Jiří Úlehla u nás jako první využil meteorologické veliči-
ny k vědecky řízeným závlahám polních kultur. Tím se zaslou-
žil o rozvoj přírodních věd a jejich aplikaci ve prospěch naše-
ho zemědělství.

 Jeho životní zálibou a odpočinkem byl – stejně jako pro 
jeho otce – jihomoravský folklór, lidové písně, výtvarné umě-
ní, humor a životní příběhy lidu moravského Slovácka.

 
 Zdeněk Smolík – Blahomil Grunda
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1. ÚVOD
V druhé polovině šedesátých let minulého století počal 

HMÚ zřizovat i regionální pracoviště. V hydrologii existova-
la takováto pracoviště fungující na územním principu již dří-
ve, ale teprve ke konci šedesátých let došlo k  jejich budo-
vání do komplexnější podoby. Tato střediska měla v podobě 
poboček zajišťovat úkoly ústavu v národohospodářsky nej-
významnějších oblastech republiky. Jako první vzniklo stře-
disko v Ostravě (1968), další v Brně (1970), a konečně jako 
třetí středisko v Ústí nad Labem (1973) [1, 2]. V roce 1980 
v důsledku nového organizačního uspořádání přibyly poboč-
ky v  dalších krajských městech. Rozhodujícím důvodem pro 
rozšíření jejich počtu byla skutečnost, že dosavadní příliš cen-
tralizovaná organizace HMÚ nevytvářela podmínky pro pro-
hloubení kontaktu ústavu s uživateli jeho informací v kra-
jích [1, 2]. Úkoly poboček formuloval V. Kříž na II. technic-
ko-ekonomické konferenci HMÚ konané v roce 1979 takto: 
„Kromě správy a údržby staničních sítí a zpracování výsled-
ků pozorování a měření náleží k úkolům poboček poskytová-
ní informací operativního a režimového charakteru. K opera-
tivním informacím náleží zejména informace o hydrologic-
ké situaci a stavu počasí, hydrologické předpovědi, předávání 
a postupně i účelová interpretace předpovědí počasí, vyřizo-
vání dotazů na aktuální hodnoty meteorologických a hydro-
logických prvků. K režimovým informacím náleží zejména 
různé hydrologické a klimatologické posudky, studie, pod-
klady a charakteristiky. Na uvedené základní funkce pobo-
ček, k jejich dalšímu rozvíjení, bude postupně navazovat stu-
dijní a výzkumná činnost pro vlastní, resp. regionální potře-
bu“ [3]. 

2. ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ A NÁPLŇ ČINNOSTI 
POBOČEK
V současné době je Česká republika z hlediska hydrome-

teorologické služby rozčleněna do působnosti sedmi pobo-
ček se sídly v Praze (Hlavní město Praha a Středočeský 
kraj), Českých Budějovicích (Jihočeský kraj), Plzni 
(Plzeňský, Karlovarský kraj), Ústí nad Labem (Ústecký, 
Liberecký kraj), Hradci Králové (Hradecký, Pardubický 
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kraj), Brně (Jihomoravský, Zlínský, kraj Vysočina) a Ostravě 
(Moravskoslezský, Olomoucký kraj). Vymezení územního 
členění poboček však není přesně podle krajů, protože hlav-
ním hlediskem pro stanovení jejich působnosti  jsou zejména 
hranice povodí. Odborné řízení poboček probíhá pod dohle-
dem příslušných náměstků ředitele ČHMÚ podle jednotné 
metodiky ve všech třech hlavních oborech ústavu. Pobočky 
zřizují, spravují a udržují převážnou část staniční sítě meteo-
rologie (klimatické stanice), včetně agrometeorologie a feno-
logie, dále hydrologie (povrchové a podzemní vody), a také 
ochrany čistoty ovzduší (Automatický imisní monitoring, 
Manuální imisní monitoring). Pobočky soustřeďují a prvot-
ně zpracovávají hydrometeorologická data i údaje o kvalitě 
ovzduší, které poskytují odborným uživatelům a veřejnosti 
v podobě operativních a režimových informací z území své 
působnosti, včetně posudků [4]. 

Ve všech oborech působnosti se pobočky podílejí na mezi-
národní nebo příhraniční spolupráci účastí ve specializova-
ných komisích, pracovních skupinách, plněním úkolů z jedná-
ní vládních zmocněnců na hraničních tocích, zabezpečováním 
společných hydrometrických měření se službami sousedních 
zemí apod.

Podle svého pověření vykonávají některé specializované 
činnosti v zastoupení celého ústavu a spolupracují s regionál-
ními orgány a sdělovacími prostředky, vydávají zpravodaje 
o stavu atmosféry a hydrosféry v regionu v tištěné nebo elek-
tronické podobě. K informování státní správy i veřejnosti je 
využíván internet. Na všech mimopražských pobočkách jsou 
zřízena regionální předpovědní pracoviště (RPP), která jsou 
v neustálém spojení s Centrálním předpovědním pracovištěm 
(CPP) v Praze. Zároveň jsou v kontaktu se složkami systé-
mu krizového řízení v krajích, jako jsou operační a informač-
ní střediska (OPIS) Hasičského záchranného sboru (HZS), 
vodohospodářské dispečinky státních podniků Povodí a pro-
střednictvím odborů životního prostředí s příslušnými kraj-
skými úřady. Pokud nastane povodňová situace, spolupracu-
jí s krajskými povodňovými komisemi či krizovými štáby, 
operativními středisky HZS, vodohospodářskými dispečin-
ky státních podniků Povodí a Centrálním předpovědním pra-
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covištěm (CPP) v Praze. Kromě své standardní předpovědní 
a výstražné činnosti se pobočky podílejí i na přípravách a rea-
lizaci  akcí modelujících chování výstražného systému v kri-
zových situacích, např. simulované havárie na jaderných elek-
trárnách,  i na výzkumných projektech. Některé pobočky se 
zaměřují na vybrané činnosti, např. na:
� silniční meteorologii, model WAsP, letová měření kvality 

ovzduší (Plzeň),
� biometeorologické předpovědi (www.biometeorologie.

cz, www.biometeorologie.info), laboratoře polyaromatic-
kých uhlovodíků (Ústí nad Labem), 

� aplikovaný klimatologický výzkum (Hradec Králové), 
� agrometeorologii a fenologii, monitorování plavenin 

(Brno), 
� vývoj a provoz databáze CLIDATA (Ostrava).  

V posledních letech byla na všech pobočkách dokončena 
realizace projektu ISPA/FS Monitorování a hodnocení hyd-
rosféry v ČR v souladu se směrnicemi ES o životním pro-
středí. V síti povrchových vod byly nainstalovány další pří-
stroje s technologií přenosu dat pomocí GPRS. Na poboč-
kách v Českých Budějovicích, Plzni, Hradci Králové a Ústí 
nad Labem byly uvedeny do provozu nové verze modelů 
AquaBase a AquaLog, jejichž použití umožňuje zkvalitnění 
vstupních dat pro hydrologické modely a lepší vystižení prů-
běhu odtoku v povodí.   

Odborníci na pobočkách zpracovávají posudky a posky-
tují data podle požadavků uživatelů. Připravují podklady pro 
zprávy o stavu životního prostředí v krajích a další podkla-
dy podle požadavků krajských a obecních orgánů státní sprá-
vy. Na objednávku provádějí také komerční hydrometrická 
měření průtoků v tocích, v omezených počtech případů jako 
„úřední měření“. 

Pobočky organizují také významné mezinárodní konfe-
rence a semináře, jako: Bioklimatické aspekty hodnocení pro-

cesů v krajině, Znečištění ovzduší – metody měření a hod-
nocení vlivu, Klima lesa, Fenologická odezva proměnlivosti 
podnebí; pro podobné konference v zahraničí připravují před-
nášky a referáty.

Pobočky se podílejí na řešení studijních a výzkumných 
úkolů, rozvojových projektů a grantů pro potřeby orgánů stát-
ní správy, regionálních pracovišť ministerstev a zajišťují úko-
ly vyplývající z dohod s podniky Povodí a dalšími organiza-
cemi. Přednáškovou, výukovou a exkurzní činností se podílejí 
na vzdělávání a výchově studentů středních a vysokých škol. 

3. ZÁVĚR
 Oborový princip jako základ organizačního uspořádání 

centrálních útvarů je uplatňován i ve struktuře poboček, které 
fungují jako oborově komplexní pracoviště. Příslušné odbor-
né centrální útvary ČHMÚ zabezpečují metodické vedení 
pracovišť na pobočkách. Dané uspořádání se za téměř třiceti-
leté existence osvědčilo a přispělo ke zvýšení efektivity hyd-
rometeorologické služby v Česku.
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Obr. 2 Regionální předpovědní pracoviště na pobočce v Hradci Králové. 
Foto O. Šuvarinová.

Fig. 2. Regional forecasting office at the Hradec Králové Regional Office. 
Photo by O. Šuvarinová.

Obr. 1 Regionální předpovědní pracoviště na pobočce v Plzni. Foto 
O. Šuvarinová.

Fig. 1. Regional forecasting office at the Plzeň Regional Office. Photo 
by O. Šuvarinová.
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1. ÚVOD
Podle A. Gregora [3] se Československá meteorologic-

ká společnost při ČSAV, přechůdkyně dnešní České meteo-
rologické společnosti, zrodila dne 17. prosince 1958, kdy se 
v budově Československé akademie věd v Praze uskutečnilo 
ustanovující valné shromáždění společnosti za přítomnosti 54 
zakládajících členů. K založení celostátního orgánu českoslo-
venské meteorologie (byla utvořena podle zákona č. 68/1951 
Sb) došlo poté, co prezidium akademie schválilo návrh, který 
podaly souběžně Komise pro meteorologii a klimatologii při 
matematicko-fyzikální sekci a Komise pro bioklimatologii při 
biologické sekci ČSAV. Valné shromáždění zvolilo ústřední 
výbor společnosti; prvním předsedou se stal RNDr. Mikuláš 
Konček (1900–1982), člen korespondent SAV, profesor 
Univerzity Komenského v Bratislavě, a prvním vědeckým 
tajemníkem RNDr. František Rein, CSc. (1929–1981), vědec-
ký pracovník Geofyzikálního ústavu ČSAV v Praze.

Podle organizačního řádu byla společnost ustanovena jako 
dobrovolné výběrové vědecké sdružení vědeckých a odbor-
ných pracovníků v oboru meteorologie, klimatologie, biokli-
matologie a v dalších aplikovaných odvětvích. Jejími hlavními 
úkoly bylo napomáhat rozvoji vědy, utužovat její spolupráci 
s praxí, zvyšovat odbornou a ideologickou úroveň vědeckých 
a odborných pracovníků, propagovat výsledky meteorologic-
ké vědy a plnit přijatý odborný program. Je pravděpodobné, 
že v době jejího založení měly své úkoly podobně zformulo-
vány i jiné společnosti působící pod hlavičkou ČSAV.

2.  ODKAZ PROF. STANISLAVA HANZLÍKA 
Založením meteorologické společnosti byly splněny tuž-

by profesora PhDr. Stanislava Hanzlíka (1878–1956), ředitele 
Meteorologického ústavu Karlovy univerzity, který jako prvý 
vyjádřil potřebu meteorologické společnosti u nás a její poslá-
ní. Stalo se tak během konání II. celostátní meteorologické 
konference, která se uskutečnila ve dnech 21.– 26. září 1953 

v Bratislavě. Ve svém vystoupení nazvaném Popularizace 
meteorologie [4] prof. Hanzlík uvedl jako jeden z význam-
ných úkolů zamýšlené společnosti šíření vědeckých meteoro-
logických poznatků a odbourávání vžitých a tradovaných myl-
ných názorů: Tu je třeba spolupráce nás všech, třebaže jsme 
každý jinak zaměřen, ale uznáváme, že meteorologie a klima-
tologie není věda jen pro nás, ale pro širší veřejnost. Všechny 
kulturní státy světa mají své meteorologické společnosti, které 
mají své publikace, a z těch se můžeme poučit o jejich poslá-
ní. Práce v meteorologické společnosti je práce vnější a prá-
ce vnitřní. Vnější prací bych rozuměl popularizaci naší vědy 
v nejširších vrstvách vyloženým způsobem. Vnitřní činností 
bych pak rozuměl přednášky o původních pracích členů v pra-
videlných schůzích a referáty o pokroku všech odvětví mete-
orologie. Tak by společnost šířila vědecké pokroky meteo-
rologie mezi svými členy, tedy jakási popularizace vnitřní. 
Každý z nás by byl tak informován, stále a pravidelně, před-
nosty jednotlivých sekcí, jako zde na sjezdu jednou za rok. Tak 
by Meteorologická společnost obohacovala odborné vědo-
mosti každého z nás, založení společnosti by tedy znamena-
lo zisk pro každého z nás. Založením společnosti by se vytvo-
řil těsnější styk mezi univerzitními meteorologickými ústavy 
a Státním meteorologickým ústavem.

S. Hanzlík tedy pod slovem popularizace chápal jak osvě-
tovou činnost (práce vnější), tak vzájemnou výměnu vědec-
kých informací mezi členy společnosti, která měla přispívat 
k upevnění odborných vazeb mezi meteorologickými praco-
višti (práce vnitřní). Obě tyto činnosti jsou od založení spo-
lečnosti až do dneška hlavní náplní její práce, takže Hanzlíkův 
odkaz je vyplňován.

Podle Hanzlíka neformálně meteorologická společ-
nost u nás v jeho době již existovala: Nemáme vlastně již 
Meteorologickou společnost? Co je to společnost? V práv-
ním slova smyslu je to dobrovolné sdružení více osob za úče-
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lem dosažení nějakého společného cíle. Je to tedy seskupe-
ní fysických jedinců nebo jejich sdružení vytvořené společ-
nými potřebami, tendencemi a zájmy. Nemáme všichni z nás 
společný cíl? Společné sklony a zájmy? Ano, chceme praco-
vat na pokroku naší vědy, na šíření jejich poznatků a zužitko-
vání jich ve prospěch státu a každého jedince. Máme tedy již 
Meteorologickou společnost a již dávno, ale nemá své stano-
vy a není protokolována. Měl na mysli okruh zájemců, kte-
rý se vytvořil na Meteorologickém ústavu Karlovy univer-
zity kolem tehdejšího docenta Stanislava Brandejse (1918–
1975): Podle uvedené definice o společnosti začala se tato 
tvořit již dávno u Dr. Brandejse, kde se scházeli bývalí poslu-
chači a plachtaři k přátelským rozhovorům, a toto volné sdru-
žení společných vědeckých zájmů bylo posíleno, když byly 
ustaveny pravidelné schůze a přednášky astronomů, geofysi-
ků a meteorologů. V sekci meteorologické byly jednak práce 
původní, jednak soukromé referáty, a účast byla znamenitá. 
Tyto schůze prokázaly, že potřebujeme se scházet a sledovat 
cíle, za kterými jde každá vědecká společnost [4].

V diskusi k Hanzlíkovu návrhu na ustavení meteorologic-
ké společnosti bylo zmíněno, že snahy o založení meteorolo-
gické společnosti jsou staré již přes 25 let. Bylo doporučeno, 
aby zamýšlená společnost nesla jméno Hanzlíkova meteoro-
logická společnost a aby věc se řešila v rámci Československé 
akademie věd. Do usnesení z II. celostátní konference bylo 
nakonec zařazeno doporučení tohoto znění: Konference 
doporučuje, aby Komise pro meteorologii a klimatologii při 
Československé akademii věd připravila půdu pro ustave-
ní Meteorologické společnosti [12]. To byl oficiální podnět 
ke zrodu společnosti, kterého se však prof. Hanzlík nedožil; 
společnost vznikla až po dvou letech od jeho úmrtí a po pěti 
letech od zmíněného doporučení. Vytrvalým propagáto-
rem myšlenky prof. Hanzlíka na založení Československé 
meteorologické společnosti byl RNDr. Emil Veselý (1903–
1987) [10], jenž ještě v pozdějších letech několikrát bezú-
spěšně uplatňoval návrh, aby Hanzlíkovo jméno bylo uvede-
no v názvu společnosti.

3. PODMÍNKY PRO ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI
Na otázku, zda meteorologická společnost, která vznik-

la v Československu před 50 lety, je mladá či stará, není jed-
noznačná odpověď, protože některé vědecké společnosti jsou 
podstatně starší, mnoho jiných bylo naopak ustanoveno o hod-
ně později. První učená společnost v rakouské monarchii byla 
založena v Olomouci v roce 1746. Nazývala se Societas eru-
ditorum incognitorum in terris austriacis, v českém překla-
du Společnost neznámých učenců v zemi rakouské. I když 
po pěti letech zanikla, stala se vzorem pro zakládání dalších 
vědeckých společností. Např. na Moravě působila Zemědělská 
společnost, jejíž sekcí byl velmi činný Meteorologický spo-
lek ustavený v roce 1816, a později meteorologická komi-
se Přírodozpytného spolku se sídlem v Brně, která organi-
zovala klimatologická a fenologická pozorování a vydávala 
kvalitní ročenky [7]. Z dosud existujících českých společnos-
tí oborově blízkých meteorologické společnosti byla Jednota 
českých matematiků a fyziků založena v roce 1862, Česká 
společnost zeměvědná, předchůdkyně dnešní České geogra-
fické společnosti, v roce 1894 a Česká astronomická společ-
nost v roce 1917.

Jedním z důvodů zakládání společností byl záměr zalo-
žit a vydávat vlastní časopisy, v nichž by členové společnosti 
uveřejňovali výsledky své práce a přispívali do rubrik infor-
mací a recenzí. Společnosti rovněž sestavovaly sborníky refe-

rátů ze svých sjezdů a konferencí. Těchto publikačních mož-
ností využívali i českoslovenští meteorologové S. Hanzlík, R. 
Schneider, A. Gregor, M. Konček, J. Mrkos a B. Hrudička, 
kteří byli členy zmíněných společností. Např. ve sborníku 
IV. sjezdu československých geografů konaném v Olomouci 
v roce 1937 byl uveřejněn objevný příspěvek A. Gregora [2] 
o problematice klimatologie velkoměst a průkopnický referát 
B. Hrudičky [5] o metodě dynamické klimatologie.

Vznik Československé meteorologické společnosti nesou-
visel s potřebou založení vlastního časopisu, protože již 11 
roků před jejím ustavením, v roce 1947, začal zásluhou vedení 
Státních meteorologických ústavů v Praze a Bratislavě vychá-
zet dvouměsíčník Meteorologické Zprávy, ale s příznivými 
podmínkami, které nastaly po 2. světové válce. V éře hospo-
dářského rozvoje státu byla posílena meteorologická a klima-
tologická služba, vznikla pracoviště Československé akade-
mie věd a Slovenské akademie věd, přibyly různé výzkum-
né ústavy a rozrostla se pracoviště na vysokých školách. Tím 
se během jednoho desetiletí oproti předválečné době něko-
likanásobně zvýšil počet pracovníků v meteorologií, který 
byl předtím velmi malý. V roce 1931, kdy byla vydána první 
systemizace Státního ústavu meteorologického v Praze, měl 
ústav jen 9 vysokoškolských míst [7], a také počet meteorolo-
gů působících na vysokých školách byl mizivý. Meteorologů 
bylo tudíž příliš málo na to, aby utvářeli vlastní společnost, 
na rozdíl od početných matematiků, fyziků nebo geografů, 
kteří působili hlavně jako učitelé středních škol. Také obec 
astronomická byla větší než obec meteorologická.

Již I. celostátní meteorologická konference, kterou v roce 
1952 za velké účasti zástupců mnohých institucí uspořádal 
v Bratislavě Státní meteorologický ústav, ukázala, jak širo-
ce začala být u nás meteorologická věda pěstována a v kolika 
směrech se naši meteorologové uplatňovali při plnění poža-
davků, které na ně kladlo rozvíjející se národní hospodářství. 
Druhá konference, konaná o rok později, již dospěla k usnese-
ní o založení meteorologické společnosti. (Ve velkých vyspě-
lých evropských státech samostatná sdružení meteorologů 
existovala již od 19. století. Např. britská Královská meteo-
rologická společnost vznikla v roce 1850 a Rakouská společ-
nost pro meteorologii v roce 1865.)

4. METEOROLOGICKÁ SPOLEČNOST 
V PROMĚNÁCH ČASU
Zájem o práci v Československé meteorologické společ-

nosti byl od počátku velký. Po necelém roce už měla 190 čle-
nů, kteří byli činní v několika zájmových a místních skupi-
nách. Z nich se později stabilizovaly bioklimatologická, his-
torická a terminologická skupina a skupina pro soustředění 
historických památek. V Bratislavě dne 22. ledna 1960 vznik-
la regionální skupina v čele s dr. Štefanem Petrovičem, v Brně 
dne 23. listopadu 1960 pod předsednictvím prof. Václava 
Nováka, v Hradci Králové 6. června 1962 v čele s dr. Josefem 
Podzimkem a v Praze 2. prosince 1963 pod předsednictvím 
dr. Karla Bayera.

V čele odborné bioklimatologické skupiny, která byla zalo-
žena 12. ledna 1959, stanul plzeňský lékař internista prof. Karel 
Bobek. Skupina se sekcemi bioklimatologie člověka, rostlin 
a zvířat vznikla z iniciativy Bioklimatologické komise ČSAV, 
se kterou pořádala celostátní konference a semináře. Dne 28. 
září 1965 se vyčlenila z Československé meteorologické spo-
lečnosti a s uvedenou komisí se sloučila v Československou 
bioklimatologickou společnost při ČSAV. Prvním předsedou 
nové společnosti se stal zemědělský meteorolog a půdozna-



Meteorologické Zprávy, 62, 2009 161

lec prof. Václav Novák (1888–1967) a organizačním tajemní-
kem statistik ing. Václav Picko. Prof. Novák předtím zastával 
funkci předsedy brněnské skupiny meteorologické společnosti. 
Bioklimatologové pokračovali v pořádání vědeckých konferen-
cí se širokým i užším zaměřením a soustředili se také na práci 
terminologickou. Hned po ustanovení samostatné společnosti 
byla na její půdě zřízena slovníková komise pod předsednictvím 
lesnického bioklimatologa ing. Vladimíra Krečmera. Plodem 
její práce je Bioklimatologický slovník terminologický a expli-
kativní, jehož předběžné vydání vyšlo v roce 1970 a jeho koneč-
ná podoba o 10 let později [1].

K další změně ve struktuře Československé meteorologic-
ké společnosti došlo v roce 1967, kdy se její regionální slo-
venská skupina stala samostatnou Slovenskou meteorologic-
kou společností při SAV v čele s Š. Petrovičem. Mezi mateř-
skou a novou společností existovala dobrá spolupráce, jejich 
členové se společně zúčastňovali akcí, která některá ze spo-
lečností pořádala. Od 1. ledna 1993 se Československá meteo-
rologická společnost v souladu s novým státoprávním uspořá-
dáním přeměnila na Českou meteorologickou společnost.

Během půlstoletí trvání Československé a následně České 
meteorologické společnosti se v jejím vedení na celostát-
ní a pobočkové úrovni i v odborných skupinách vystřídalo 
mnoho svědomitých a obětavých funkcionářů. Předsedy spo-
lečnosti byli zvoleni v chronologickém pořadí prof. Mikuláš 
Konček, dr. Antonín Vesecký, po jehož úmrtí jej nahradil 
ve funkci místopředseda společnosti dr. Vojtěch Vítek, dále 
dr. Bořivoj Sobíšek, prof. Jan Bednář a doc. Tomáš Halenka. 
Společnost se soustředila na přednáškovou činnost, pořádání 
odborných seminářů, přípravu meteorologického terminolo-
gického slovníku, historii meteorologie a na organizaci zahra-
ničních styků. Významným počinem společnosti ve spolu-
práci s Ústavem fyziky atmosféry při ČSAV bylo uspořá-
dání mezinárodní meteorologické konference v Liblicích 
ve dnech 13.–16. října 1964, z níž vyšel obsáhlý sborník refe-
rátů v německém jazyce [9].

Návrh na pořádání každoročních dvou až třídenních celo-
státních seminářů na aktuální meteorologická témata pochá-
zí od F. Reina, který byl dlouholetým předsedou pražské 
pobočky. Téměř každoročně konané semináře, které důvěr-
ně nazýváme „meteorologické svátky“, patří k nejlepším tra-
dicím společnosti. První z nich se uskutečnil již v roce 1977 
v Chlumci u Třeboně. Padesátému výročí založení společ-
nosti byl věnován seminář, který se konal ve dnech 9.–11. 
září 2009 v Křtinách v okrese Blansko s pracovním téma-
tem Meteorologie ve službách společnosti a ochrany životní-
ho prostředí – historie, současnost a perspektivy.

Nejvýznačnějším písemným dílem společnosti je Meteo-
rologický slovník výkladový a terminologický [8] z roku 
1993, který pod redakčním vedením B. Sobíška vytvořil 
během sedmi let usilovné práce kolektiv 37 českých a sloven-
ských autorů. Českoslovenští meteorologové si tedy podob-
ně jako bioklimatologové zvolili za prioritní cíl zvládnout 
oborovou terminologii, meteorologové však nejen v podo-
bě výkladové, nýbrž i překladové (s cizojazyčnými ekviva-
lenty). Připomínáme, že prvním českým pokusem o sestavení 
meteorologického názvosloví byla publikace B. Hrudičky [6] 
z roku 1941. V současné době terminologická skupina spo-
lečnosti připravuje za vedení doc. Daniely Řezáčové noveli-
zovanou verzi slovníku. Česká meteorologická společnost má 
rovněž značný iniciační a organizační podíl na vytvoření díla 
Dějiny meteorologie v českých zemích a na Slovensku [7] 
z roku 2001, jehož autory jsou K. Krška a F. Šamaj.

5. ZÁVĚR
Můžeme konstatovat, že Česká meteorologická společnost 

i v 21. století působí podle záměrů svého zakladatele v zájmu 
rozvoje české vědy a v souladu s potřebami a tradicemi české 
meterologie. V nových stanovách z roku 2006 je charakterizo-
vána jako dobrovolná výběrová organizace vědeckých, vědec-
ko-pedagogických a odborných pracovníků oboru meteo-
rologie sdružených ke společné činnosti, jejímž účelem je 
dle celkové koncepce české vědy se podílet na dalším rozvoji 
a zvyšování úrovně meteorologie v České republice a na kon-
cepční a prognostické činnosti, jakož i na propagaci a reali-
zaci výsledků vědecké činnosti v praxi. Společnost v září 1999 
stála u zrodu Evropské meteorologické společnosti, meziná-
rodního sdružení národních meteorologických společností 
v evropských zemích a přidružených institucí (z Česka Český 
hydrometeorologický ústav) a je jejím aktivním členem. Je 
také součástí Rady vědeckých společností České republiky.

K efektivnímu zajišťování úkolů se společnost nyní člení 
na pobočky Praha, Brno, Hradec Králové, Ostrava a odborné 
skupiny historickou a terminologickou. Informační kontakt 
mezi výborem společnosti a členskou základnou nadále zajiš-
ťuje Věstník ČMeS. Kvůli rychlé výměně informací a názo-
rů členů společnosti byla v roce 2003 zprovozněna uzavře-
ná elektronická konference, později byly utvořeny webovské 
stránky www.cmes.cz. Velká účast členů společnosti na jejích 
výročních seminářích svědčí o tom, že oborová vzájemnost 
a vůle k setkávání a spolupráci meteorologů z různých pra-
covišť, čili hlavní důvody, proč společnost vznikla, s časem 
neochabují. To dává společnosti dobrou perspektivu 
do budoucna.

V jednom však společnost zůstává původním předsevze-
tím dlužna: nesplnila úkol vybudovat stálou celostátní expo-
zici historických písemností, map, přístrojů a pomůcek, kte-
rá měla zachytit vývoj meteorologického poznání u nás 
a ve světě. Měla mít značný vědecký a osvětový význam. 
Odborná skupina pro soustředění historických památek vede-
ná slovenským klimatologem dr. Šimonem Valovičem sice 
v nevyhovujících prostorách Slovenského hydrometeorolo-
gického ústavu soustředila mnoho materiálu včetně unikát-
ních meteorologických přístrojů jak z českých zemí, tak ze 
Slovenska, avšak k jejich instalaci nikdy nedošlo, a česká stra-
na po rozpadu československé federace se ani nepokusila zís-
kat od slovenské strany zpět svůj vklad do sbírky pro vlastní 
využití.

Je také politováníhodné, že Česká meteorologická společ-
nost spolu s vedením ČHMÚ se nepostarala o to, aby v objek-
tu Školicího a rekreačního střediska ČHMÚ v Radostovicích 
u Mladé Vožice byla umístěna pamětní deska RNDr. Mariánu 
Wolekovi, který v uvedeném objektu náhle zemřel dne 9. října 
2002 během konání výročního semináře společnosti. Doktor 
Wolek, v té době náměstek ředitele ČHMÚ pro meteorologii 
a klimatologii, byl vynikající československý meteorolog, kte-
rý se zasloužil především o rozvoj radiolokační meteorologie 
a profesionální meteorologické pozorovací sítě na Slovensku 
i v českých zemích.
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INFORMACE – RECENZE

CELKOVÁ STABILIZACE OZONOVÉ VRSTVY, 
ALE ŽÁDNÁ ZMĚNA NAD ANTARKTIDOU

To je stručné hodnocení současného stavu ozono-
vé vrstvy obsažené v posledním sdělení, které vydala 16. 
září Mezinárodní ozonová komise (IOC*) u příležitos-
ti Celosvětového dne ochrany ozonové vrstvy, Na tento den 
připadá dnes již 22. výročí podpisu Montrealského protoko-
lu (MP) o omezování výroby a užívání ozon ničících látek. 
Letošní téma „Společná součinnost – ochrana ozonu sjedno-
cuje svět“ (http://ozone.unep.org/Events/ozone_day_2009/
index.shtml) vyjadřuje skutečnost, že se společným úsilím 
vědců, politiků a průmyslu; rozvinutých i rozvojových zemí, 
podařilo prosadit a postupně realizovat komplexní celosvě-
tové opatření na ochranu této složky atmosféry významně 
ovlivňující životního prostředí.

Pozemní i družicová měření spolehlivě potvrzují, že 
v důsledku úspěšného působení MP a jeho dodatků obsah 
hlavních chemických látek poškozujících ozonovou vrstvu 
(sloučeniny chloru a bromu) v atmosféře již postupně klesá. 
V důsledku toho se celkové množství stratosférického ozo-
nu v globálním měřítku stabilizovalo. I přes trvající celko-
vý deficit 3–6 % se v některých oblastech severních středních 
šířek objevují první příznaky přirozené obnovy ozonové vrst-
vy. Hlavní poškození vrstvy v oblasti Antarktidy však nadále 
pokračuje. Takzvaná „ozonová díra“ se zde vytváří každoroč-
ně v rozsahu 22–25 milionů km2 , což představuje téměř dvoj-
násobek plochy kontinentu. Zatím nebylo zjištěno její zmen-
šování, modelové výpočty to předpokládají až po roce 2020. 
V oblasti Arktidy ovlivňují úbytek ozonu v jednotlivých 
letech ve větší míře meteorologické podmínky. Důležitou roli 
zde hraje především prokázané zimní ochlazování stratosféry, 
které by mělo pokračovat zhruba další dvě dekády.  

Se změnami obsahu ozonu v atmosféře těsně souvisí 
i kolísání množství biologicky velmi aktivního UVB sluneč-
ního záření dopadajícího na zemský povrch. Vysoké změny 
intenzity i celkových sum UVB jsou měřeny v jižních polár-
ních a subpolárních oblastech v období vytváření ozonové 
díry. Ve středních šířkách obou polokoulí se zvýšené hodnoty 
UVB ale stabilizovaly a jejich další lokální růst je již v rozho-
dující míře ovlivňován změnami obsahu atmosférického aero-
solu a množstvím oblačnosti. 

Ačkoliv je celková obnova ozonové vrstvy v důsledku 
působení MP i nadále očekávaná až v polovině 21. století, 

tento proces může být významně ovlivněn změnami klima-
tu, především ochlazováním spodní stratosféry. Naopak, řada 
látek, které podléhají regulačním opatřením MP, jsou záro-
veň skleníkové plyny, jejichž bilance v atmosféře bude ovliv-
ňovat i procesy spojené s globálním oteplováním, především 
na jižní polokouli. 

V současné době světová vědecká veřejnost intenziv-
ně pracuje na přípravě komplexní studie věnované dalšímu 
vývoji ozonové vrstvy v tomto století a jejímu vztahu k oče-
kávaným globálním změnám klimatu. Tato studie bude pod 
názvem „Ozone Assessment – 2010“ publikovaná jako ofici-
ální dokument Programu Spojených národů pro životní pro-
středí (UNEP). V této souvislosti IOC vyzývá všechny národ-
ní a mezinárodní instituce, které se zbývají monitoringem 
a výzkumem ozonu, aby ve svých aktivitách i nadále pokra-
čovaly a dále je koordinovaly. 

*) IOC – International Ozone Commission of the 
International Association of Meteorology and Atmospheric 
Science (IAMAS), http://ioc.atmos.uiuc.edu

 Karel Vaníček

VÝROČNÍ SEMINÁŘ ČESKÉ 
METEOROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 
VE KŘTINÁCH

Ve dnech 9.– 11. 9. 2009 se v Kongresovém středis-
ku Školního lesního podniku Křtiny Mendelovy země-
dělské a lesnické univerzity konal výroční seminář České 
meteorologické společnosti (dále ČMeS). Jeho název zněl 
„Meteorologie ve službách společnosti a ochrany životního 
prostředí“ a měl podtitul „Historie, současnost a perspekti-
vy“. Uvedený seminář byl též ve znamení oslav 50. výročí 
založení společnosti, což předznamenalo jeho poněkud ofi-
ciálnější ráz. Vzhledem k záměrně obecnějšímu tématu bylo 
spektrum přednášek široké, sahající od historických ohléd-
nutí, zpracovaných především Karlem Krškou, přes přehledy 
činností různých oborů a pracovišť (aerologie, solární obser-
vatoř) až k výsledkům probíhajících vědeckých projektů či 
výzkumu změn podnebí. 

U příležitosti oslav padesátin společnosti byl též dne 
10. 9. uspořádán slavnostní večer, při němž byla vybraným 
zasloužilým členům společnosti (nebo jejich zástupcům) pře-
dána Čestná uznání spolu s věcným darem. Oceněnými kole-
gy a kolegyněmi jsou: 
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Krška Karel: 50. výročí založení společ-
nosti českých a slovenských meteorologů.
Mrkvica Zdeněk: Historie a současnost 
meteorologických měření a pozorování 
v Krkonoších.
Dobrovolný Petr: Vybrané analýzy srážek 
v městě Brně a okolí.
Rožnovský Jaroslav: Mikroklima Macochy 
a Punkevních jeskyní.
Kučerová Jitka: Hodnocení úspěšnos-
ti bodové předpovědi teploty vzduchu pro 
město Brno.
Sulan Jan: Daří se nám zmenšit náskok 
západní Evropy v silniční meteorologii?
Skeřil Robert : Vliv počasí a meteorolo-
gických charakteristik na úroveň znečiště-
ní ovzduší.

Krška Karel: Meteorologie v technické praxi a ochraně život-
ního prostředí – historický přehled.
Tolasz Radim: Meteorologická služba, tržní ekonomika 
a politika.
Šlezinger Josef: Stručná historie měření na meteorologických 
stanicích.
Skřivánková Pavla: Aerologie ve službách společnosti a ochra-
ny životního prostředí.
Lipina Pavel: Digitalizace historických klimatologických dat 
ze stanic na severní Moravě a ve Slezsku.

Prof. RNDr. Jan Bednář, CSc., za dlouholeté služby ČMeS 
ve funkci vědeckého tajemníka a předsedy;
RNDr. Zdeněk Blažek, CSc., za dlouholetou aktivní činnost 
a vedení pobočky Ostrava;
Evžen Černý, za dlouholetou aktivní činnost v pobočce 
Praha;
Ing. Jaroslav Jež, za dlouholeté služby ČMeS ve funkci 
revizora;
RNDr. Vilibald Kakos, za dlouholetou aktivní činnost a vede-
ní pobočky Praha;
RNDr. Miroslav Kolář, CSc., za dlouholetou aktivní činnost 
a vedení pobočky Brno;
RNDr. Karel Krška, CSc., za dlouholeté aktivní působení 
v historické komisi a ve vedení pobočky Brno;
Ing. Zdeněk Mrkvica, za dlouholetou aktivní činnost a vede-
ní pobočky Hradec Králové;
RNDr. Jan Munzar, CSc., za dlouholeté aktivní působení 
v historické komisi;
prom. geogr. Natálie Slabá, za dlouholetou aktivní činnost 
a dokumentaci aktivit ČMeS;
Mgr. Eva Žižková, CSc., za dlouholeté služby ČMeS ve funk-
ci vědeckého tajemníka.

Poněkud netradiční událostí bylo i hlasování o nejlepších 
příspěvcích, na základě něhož byli malým diplomem a věc-
ným darem odměněni Mgr. Robert Skeřil, RNDr. Jan Sulan 
a RNDr. Pavla Skřivánková.

Na závěr odborné části semináře bylo uspořádáno nevo-
lební Valné shromáždění České meteorologické společnosti, 
na kterém byly mj. předneseny informace o Evropské meteo-
rologické společnosti a o postupu prací na novém vydání revi-
dovaného meteorologického slovníku. 

Atraktivní součástí semináře byla též páteční exkurze 
do jeskyní Moravského krasu s odborným výkladem, který 
vynikajícím způsobem přednesl RNDr. Leoš Štefka, vedou-
cí správy CHKO Moravský kras. Zároveň byli účastníci 
exkurze prostřednictvím ing. Hany Pokladníkové seznáme-
ni s podrobnostmi výzkumu mikroklimatu jeskyní a jejich 
blízkého okolí. Účastníci semináře též uvítali a hojně vy-
užili možnost středeční podvečerní návštěvy dominanty zdej-
šího kraje, slavného Chrámu Panny Marie Křtinské architek-
ta Giovanni Santiniho, kde si mohli vyslechnout velmi zasvě-
cený výklad pana děkana Tomáše Prnky, který též rozezvučel 
zdejší známou zvonkohru.

Účastníci semináře dostali též sborník s vytištěnými 
abstrakty a plnými texty na přiloženém kompaktním disku 
(CD-ROM). Na setkání zaznělo 19 příspěvků:

Obr. 1 Záběr do sálu Kongresového střediska v Křtinách. Foto O. Šuvarinová.

Obr. 2 Meteorologická automatická stanice v propasti Macocha. Foto 
O. Šuvarinová.
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Jůza Pavel: Porovnání sodarových měření v Ústí nad Labem 
s pozemními meteorologickými stanicemi.
Mužíková Bronislava: Analýza meteorologických podmínek 
při výskytu extrémních případů větrné eroze na Moravě.
Šálek Milan: Odhady srážek z radarů a srážkoměrných měře-
ní metodou krigování s externím driftem.
Vaníček Karel: Klimatologické podklady poskytované 
v ČHMÚ pro potřeby solárních energetických zařízení.
Hostýnek Jiří: Možnosti modelování proudění v přízemní vrs-
tvě nad antropogenním reliéfem.
Střeštík Jaroslav:Analýza růstu globální teploty.
Halenka Tomáš: Regionální klimatické modelování jako 
nástroj pro odhady dopadů klimatické změny.

Je milou povinností autora poděkovat všem kolegům 
a kolegyním, kteří s organizací semináře významně pomoh-
li, zejména RNDr. Ing. Jaroslavu Rožnovskému, CSc., ředi-
teli pobočky ČHMÚ Brno, paní Ivetě Balabánové a Kateřině 
Habrdové, jakož i mnoha dalším kolegům z Českého hydro-
meteorologického ústavu, který měl nad uvedenou akcí orga-
nizační patronát.      
  Milan Šálek

PODPIS SMLOUVY O PLNÉM ČLENSTVÍ ČR 
V EUMETSAT

EUMETSAT (European Organisation for the Exploitation 
of Meteorological Satellites) je mezivládní evropskou orga-
nizací, s hlavním sídlem v německém Darmstadtu, která se 
zabývá vývojem a provozem meteorologických družic. Její 
počátky jsou úzce spojeny s Evropskou kosmickou agen-
turou (ESA), která roku 1977 vypustila na oběžnou dráhu 
první evropskou geostacionární meteorologickou družici, 
Meteosat 1. Po tomto úspěchu se objevily první myšlenky 
zřídit evropskou organizaci starající se výhradně o meteoro-
logické družice. Tak byla v roce 1984 nejprve vyčleněna sek-
ce EUMETSAT uvnitř ESA, od roku 1986 je již samostatnou 
organizací. Odpovědnost za systém Meteosat převzala for-
málně v lednu 1987.

V roce 1991 začal EUMETSAT vyvíjet nový program 
MSG – Meteosat druhé generace, v současnosti je již druhá 
družice z této série v operativním provozu s názvem Meteosat 
9. Zároveň je zálohována družicí Meteosat 8, což je první 
Meteosat druhé generace.

Kromě družic geostacionárních vypustil EUMETSAT 
na oběžnou dráhu také první družici na polární dráze MetOp 
19. října 2006. Na tomto projektu úzce spolupracuje s ame-
rickou organizací NOAA (National Oceanic and Atmospheric 
Administration). Zároveň společně provozují další družice 
na polární dráze, Jason a Jason - 2.

První spolupráce EUMETSAT a ČHMÚ se datuje již 
od roku 1992, kdy EUMETSAT vůbec poprvé podepsal 

smlouvu o využití dat s nečlenskou zemí. Československo 
bylo první ze středoevropských států, jehož meteorologické 
služby (ČHMÚ a SHMÚ) podepsaly v únoru 1992 dvoustran-
nou dohodu o využití dat z družic Meteosat. Od října 1991 
může široká veřejnost pravidelně sledovat družicové sním-
ky na televizních obrazovkách; zpočátku na televizním kaná-
le OK3 v rámci relace "Každá sudá počasí", v současné době 
jsou uváděny v relacích České televize. Dvoustranná dohoda 
o využívání dat z družic Meteosat byla několikrát prodlouže-
na a platila až do konce roku 2004.

Na přelomu května a června 2004 se v Praze konala výroční 
konference EUMETSAT (zcela výjimečně v jiném než člen-
ském státě), na níž byla 31. května 2004 podepsána smlouva 
o přistoupení České republiky k EUMETSAT formou přidru-
ženého členství. Tato forma členství na přechodnou dobu trvá 
3–5 let, kdy spolupracující členský stát má při nižších poplat-
cích stejný přístup k datům jako státy s plným členstvím, ale 
nemá rozhodovací práva, ani jeho firmy se nemohou účastnit 
výběrových řízení vyhlášených EUMETSAT.

V lednu 2008 byly zahájeny přístupové rozhovory o plném 
členství České republiky v organizaci EUMETSAT. 2. února 
letošního roku rozhodla vláda ČR o plném členství od 1. led-
na 2010. Dohodu podepsali 22. června 2009 ministr životního 
prostředí Ladislav Miko a generální ředitel EUMETSAT Lars 
Prahm. Smlouva by nyní měla být ratifikována Parlamentem 
ČR a podepsána prezidentem republiky. Teprve poté oficiál-
ně vstoupí v platnost.

Martina Francová

Generální ředitel EUMETSAT Lars Prahm a ministr životního prostředí 
Ladislav Miko při podpisu smlouvy.
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Informační systém kvality ovzduší soustřeďuje a všeobecně zpřístupňuje naměřená data 

z významných sítí monitorujících látky znečišťující venkovní ovzduší. Posuzování kvality 

venkovního ovzduší je v Ročence zpracováno podle platné legislativy (zákon o ochraně 

ovzduší č. 86/2002 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 597/2006 Sb.), která odpovídá 

směrnicím Evropské unie. Hodnocení se provádí zvlášť se zřetelem na ochranu zdraví 

populace a zvlášť na ochranu ekosystémů a vegetace a je nezbytným východiskem pro 

indikaci oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, pro které legislativa vyžaduje přípravu 

programů pro zlepšení kvality ovzduší, popř. regulačních řádů.

Z obsahu:

•  Emise do ovzduší v České republice (emise látek znečišťujících 

ovzduší, emise skleníkových plynů, hodnocení emisí).

•  Emise látek znečišťujících venkovní ovzduší v České republice 

(staniční sítě sledování kvality venkovního ovzduší, mapování 

územního rozložení charakteristik kvality ovzduší, platné imisní 

limity v České republice pro rok 2008, hodnocení kvality 

ovzduší, hodnocení provozu smogových regulačních systémů 

na území České republiky v roce 2008).

• Atmosférická depozice na území České republiky.

Výběr informací, tabulek, grafů a mapových prezentací z Tabelárního přehledu i z Ročenky 

je dostupný na internetu, URL: http:/wwwchmi.cz/uoco/, kde jsou k dispozici i další 

přehledy týkající se znečištění ovzduší. 

Ročenka je vydávána dvojjazyčně česko-anglicky.

Publikaci lze objednat na adrese:
Český hydrometeorologický ústav, SIS, pí E. Firmanová, Na Šabatce 2050/17, 

143 06 Praha 4-Komořany. Tel./fax: 244032721, e-mail: eva.firmanova@chmi.cz.
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