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Vodní zákon (254/2001 Sb. včetně změn až po zák.150/2010 Sb.)
§73, článek 1

Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, popřípadě další 
účastníky ochrany před povodněmi, o nebezpečí vzniku povodně a o dalším 
nebezpečném vývoji …………………………Tuto službu zajišťuje Český 
hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správcem povodí.

HPPS - legislativní rámec

hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správcem povodí.

§73, článek 2
Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro

varování obyvatelstva v místě……., informuje povodňové orgány a účastníky   
ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a předává zprávy a 
hlášení………..  Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány 
obcí a povodňové orgány pro správní obvody obcí s rozšířenou 
působností a podílení se na ní ostatní účastníci ochrany před povodněmi.
K zabezpečení HPS organizují povodňové orgány v případě potřeby 
hlídkovou službu.



Vodní zákon (254/2001 Sb. včetně změn až po zák.150/2010 Sb.)

§73, článek 3

Vlastníci vodních děl vzdouvajících vodu oznamují nebezpečí zvláštní povodně
příslušným povodňovým orgánům, Hasičskému záchrannému sboru ČR a v 
případě nebezpečí z prodlení bezprostředně varují ohrožené fyzické a 

HPPS - legislativní rámec

případě nebezpečí z prodlení bezprostředně varují ohrožené fyzické a 
právnické osoby.

§73, článek 4
Pro předávání informací hlásné a předpovědní povodňové služby se využívá

operačních a informačních středisek HZS ČR a složek integrovaného 
záchranného systému.



Metodický pokyn MŽP
(Věstník MŽP, částka 9, září 2005)

HPPS - legislativní rámec



Metodický pokyn MŽP
(Věstník MŽP, částka 9, září 2005)

HPPS - legislativní rámec

Vymezení hlavních pojmů
Hlásné profily kategorie A, B, C
Kriteria výběru hlásných profilů a jejich vybaveníKriteria výběru hlásných profilů a jejich vybavení
Stanovení směrodatných limitů SPA
Pozorování a hlášení
Výstraha ČHMÚ
Informační zpráva (ČHMÚ, správce povodí
Informační toky hlásné povodňové služby
Informační toky předpovědní povodňové služby
Odborné pokyny ČHMÚ



ČESKÝ HYROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV

Úsek meteorologie
a klimatologie

Úsek hydrologie
Úsek ochrany 
čistoty ovzduší

CPP
meteoprognóza

profesionální
meteorologické stanice,
meteorologické radary,
přijímače družic

meteorologické sítě 
hydrologické sítě 6x RPP

meteoprognóza
hydroprognóza

Pobočky



HPPS – distribuce informací ČHMÚ

CPP

RPP

ČHMÚ

OPIS
HZS
GŘ

Povodňové 
orgány 

celostátní

Podniky Povodí

RPP

Radio
TV, teletext

Internet
Press

OPIS
HZS
KŘ

Povodňové 
orgány 
krajské         

a obecní

Při vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb. na orgány krizového řízení



• Provozován Centrálním předpovědním pracovištěm ČHMÚ

• Obsahuje informace o nebezpečných meteorologických a 
hydrologických jevech (extrémní teploty, vítr, sníh a námraza, bouřky, 
extrémní srážky, povodňové jevy)

• Zaveden v roce 2000, inovace v roce 2006 a v listopadu 2009 

• Harmonizován s evropským projektem METEOALARM

Systém integrované výstražné služby ČHMÚ

• Harmonizován s evropským projektem METEOALARM

• Presentován na http://pocasi.chmi.cz/index.html/

• Vydává – předpovědní výstražné informace (PVI)

- informace o výskytu nebezpečných jevů (IVNJ)

- hydrologické informační zprávy

• Distribuce výstražných zpráv prostřednictvím informační sítě HZS



Systém integrované výstražné služby ČHMÚ

Stupeň 
nebezpečí

Úroveň 
nebezpečí

Popis nebezpečí a aktivit

Žádný B zelená Běžná situace, nehrozí nebezpečí, není třeba věnovat 
pozornost. Na tento stav se nevydává žádná výstražná 
informace.

Nízký N žlutá Představuje potenciální nebezpečí, ale neočekává se neobvyklý 
nebezpečný jev. Doporučuje se věnovat pozornost 
hydrometeorologickým podmínkám při provádění aktivit hydrometeorologickým podmínkám při provádění aktivit 
vystavených jejich působení.

Vysoký V oranžov
á

Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný hydrologický 
nebo meteorologický jev. Je nezbytná bdělost a potřeba 
sledování hydrometeorologické situace. Lze očekávat 
materiální škody na větším území nebo velké následky při 
lokálním postižení a omezení prováděných aktivit.

Extrémní E červená Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný a výjimečně 
intenzivní jev. Je nezbytná nejvyšší ostražitost a časté 
sledování informací o hydrometeorologické situaci. Lze 
očekávat značné materiální škody na velkém území nebo 
katastrofické následky při lokálním postižení, ohrožení životů 
a výrazné omezení prováděných aktivit.



Systém integrované výstražné služby ČHMÚ

VI
Dešťové 
srážky

1 Vydatný déšť   •RR>30 mm/6h nebo RR>35 mm/12h 
nebo RR>40 mm/24h, UK>30% 

2 Velmi vydatný déšť   •RR>50 mm/12h nebo RR>60 
mm/24h, UK>10% 

3 Extrémní srážky •RR>70 mm/12h nebo RR>90 
mm/24h nebo RR>120 mm/48h

1 Povodňová bdělost  •1. SPA=1, P≥3 na jednom toku nebo 
VII
Povodňové 
jevy

1 Povodňová bdělost  •1. SPA=1, P≥3 na jednom toku nebo 
•1. SPA=1, P≥2 na dvou sousedících 
tocích nebo 
•1. SPA=1, P≥1 na třech a více 
sousedících tocích

2 Povodňová pohotovost  •2. SPA=1, P≥2 na jednom toku nebo
•2. SPA=1, P≥1 na dvou sousedících 
tocích

3 Povodňové ohrožení •3. SPA=1, P≥1 na jednom toku

4 Extrémní povodňové 
ohrožení 

•3. SPA=1, NL≥50 l.p.



Systém integrované výstražné služby ČHMÚ
http://pocasi.chmi.cz



Hlásná a předpovědní služba ČHMÚ
http://hydro.chmi.cz/hpps



Stupně povodňové aktivity Stupně nebezpečí v SIVS                               
v systému hlásné povodňové služby žádné

1. SPA  bdělost nízké

2. SPA  pohotovost vysoké

Stupně nebezpečnosti povodňových jevů

3. SPA  ohrožení extrémní

3. SPA  extrémní ohrožení extrémní
(>50 l.p.)



Povodňové jevy v SIVS ČHMÚ
http://portal.chmi.cz/portal/dt



Předpovědní výstražná informace ČHMÚ

ZCZC 012
WOCZ65 OPIN 270900

VÝSTRAHA ČHMÚ
VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ

Číslo:  PVI_2010/80
Vydaná: pondělí 27.09.2010 11:00 (09:00 UTC)
Na jev: POVODŇOVÉ OHROŽENÍ (EXTRÉMNÍ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

Liberecký
ÚsteckýÚstecký
od pondělí 27.09.2010 11:00 do středy 29.09.2010 10:00

Po zadní straně tlakové níže, která postupuje přes Polsko dále k severovýchodu k nám proudí chladný a vlhký vzduch.
Při trvalém dešti očekáváme srážkové úhrny na severu a severozápadě Čech 25 až 50 mm/24h, v Jeseníkách 15 až 30 
mm/24h, na Českomoravské vrchovině a v Beskydech 10 až 20 mm/24h. Srážky budou na severu území slábnout během 
úterý odpoledne a k večeru. Množství srážek budeme průběžně upřesňovat.

Vzhledem k značnému nasycení povodí a pokračující srážkové činnosti předpokládáme zejména na severu území ČR v 
Libereckém a Ústeckém kraji pokračování vzestupů vodních hladin. Přitom překročení 3.SPA lze očekávat na Mandavě ve 
Varnsdorfu, Řásnici ve Frýdlantu, Smědé v Předláncích a horním toku Ploučnice ve Stráži pod Ralskem. Na ostatním území 
ČR předpokládáme dosažení nebo překročení místy 1.SPA ojediněle i 2.SPA.

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Miloš Dvořák, Radek Čekal         ve spolupráci s VGHMÚř
http://pocasi.chmi.cz/
http://hydro.chmi.cz/hpps

Distribuce: S,E,H,L,U,J,B,M,



Podklady pro vydání hydrologické výstrahy:

Zkušenost hydrologa:

Léto    - očekávané srážky + nasycenost povodí + vodnosti toků

- srážky většinou je třeba více než 30 mm při středně, či 
více nasyceném povodí k dosažení SPA.

Výstražné informace ČHMÚ

více nasyceném povodí k dosažení SPA.

Zima - očekávané srážky + teploty + množství sněhu + zámrz

- sníh zpočátku částečně zachycuje dešťové srážky, ale 
poté přispívá k odtoku.

Velmi významnou pomůckou je hydrologický model.



Informace o výskytu nebezpečných jevů

ZCZC 290
WOCZ66 OPIN 272155

VÝSTRAHA ČHMÚ - VÝSKYT NEBEZPEČNÝCH JEVŮ

VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ

Číslo:  IVNJ_2010/88

Vydaná: Pondělí 27.09.2010 23:55 (21:55 UTC)

Na jev: POVODŇOVÉ OHROŽENÍ (EXTRÉMNÍ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Liberecký (LB), Královehradecký (TU,JC)
od pondělí 27.09.2010 23:55 do úterý 28.09.2010 02:55

V důsledku trvajících vydatných srážek byl na Labi v profilu Les Království překročen 3. SPA. V nejbližší době 
očekáváme překročení 3. SPA také na Labi v profilu Vestřev a na Cidlině v profilu Jičín. Na tocích Smědá v
profilu Předlánce a na Řasnici v profilu Frýdlant byla dosažena úroveň 5 L.p. Průtok zde i nadále stoupá.

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ-Praha/Sandev, Čekal
http://pocasi.chmi.cz, http://hydro.chmi.cz/hpps/

Distribuce: L,H

== ČHMÚ, KOMO-PRAHA / SM         ==
NNNN



HIZ/HRIZ podává v průběhu povodně podrobnější informace.

- vývoj meteorologické situace

- vývoj hydrologické situace

- další očekávaný vývoj povodně, hydrologické předpovědi

Vydává – hydroprognóza na CPP  - HIZ

Hydrologické informační zprávy ČHMÚ

Vydává – hydroprognóza na CPP  - HIZ

- hydroprognóza na RPP  - regionální zpráva HRIZ

Distribuce – prostřednictvím HZS ČR

- http://hydro.chmi.cz

Prvním signálem pro povodňové orgány je výstraha, poté pokud 
nejsou výrazné změny ve výskytu a  intenzitě nebezpečných jevů, 
je situace dále upřesňována informačními zprávami.



ZCZC 230
WOCZ70 OPIN 271600

INFORMAČNÍ ZPRÁVA
HLÁSNÉ A PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ

Číslo:      HIZ_45/10
Vydaná:     pondělí  27.09.2010 20.00 hod. (18.00 UTC)
Pro kraje:   Liberecký, Ústecký, Středočeský, Královéhradecký,
Pardubický, Vysočina, Jihomoravský.

Meteorologická situace a vývoj:
Intenzita srážek odpovídá na severu ČR (od severní části Krušných hor až po západní Krkonoše) přibližně 2 až 4 mm/h. Stejná 
intenzita srážek bude trvat na severu až do rána.  Na jihu území však srážky nadále slábnou nebo zcela ustaly.

Hydrologická situace:
Hladiny toků v povodí Ploučnice, Lužické Nisy a Smědé kolísaly na úrovni mezi  2. a 3.SPA. Mandava (Varnsdorf), Ploučnice 
(Stráž) a Smědá (Předlánce) přitom odpoledne překročily 3.SPA.   Uvedené toky budou kolísat v závislosti na intenzitě srážek 
na úrovni 3.SPA nejméně do rána. Srážky v posledních hodinách oživily i vzestup hladin horní  Jizery, která pravděpodobně na úrovni 3.SPA nejméně do rána. Srážky v posledních hodinách oživily i vzestup hladin horní  Jizery, která pravděpodobně 
dosáhne úrovně 2.SPA na celém toku.
Výrazněji stoupá i hladina Mrliny ve Vestci (stabilně o 4 až 5 cm/h). Je nutné počítat s možností dosažení i úrovně 3.SPA a to 
pravděpodobně v nočních hodinách.
Vzhledem k slábnutí  srážek na zbylém území ČR dosáhly toky v horních úsecích již kulminací a přesouvají se do středních a 
dolních tratí. Na vzestupu je střední  a dolní tok Sázavy pod soutokem s Želivkou, kde nelze vyloučit i dosažení 2.SPA. 
Stablizovala se již situace v povodí Moravy a Dyje. Na Rokytné v Moravském Krumlově platí však zatím 2.SPA.

Profily s dosaženým 3.SPA (Pondělí  27.09.2010 19.00 hod.)
Ploučnice-Stráž pod Ralskem
Mandava-Varnsdorf
Řasnice-Frýdlant
Smědá-Předlánce

Čas vydání další zprávy: 28.9. v 11. h
Vydalo: OHP CPP-ČHMÚ, Praha/<Elleder, L., Čekal, R.>

http://hydro.chmi.cz/hpps
Distribuce: U,L,S,H,E,J,B
== ČHMÚ, KOMO-PRAHA / EL         ==



Hlásné profily (zavedeny metodickým pokynem MŽP k HPPS)

kategorie A  - základní, SPA v Povodňovém plánu ČR

kategorie B  - doplňkové, SPA v povodňových plánech krajů

kategorie C  - pomocné, povodňové plány obcí a nemovitostí            

Hlásná povodňová služba
(organizují a zajišťují povodňové orgány)

kategorie C  - pomocné, povodňové plány obcí a nemovitostí            

využití pro lokální výstražné systémy

Web stránky – HLÁSNÁ A PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÁ SLUŽBA 

www.chmi.cz  (portal.chmi.cz)              hydro.chmi.cz



Hlásná povodňová služba



Hlásná povodňová služba

Kraj Kategorie 
A

Kategorie 
B

ostatní Celkem

Počet hlásných profilů
416

Plzeňský 23 17 - 40Plzeňský 23 17 - 40

Jihočeský 31 27 - 58

Karlovarský 8 7 - 15

Počet presentovaných na WEB ČHMÚ
312

Plzeňský 20 5 5 30

Jihočeský 29 22 1 52

Karlovarský 5 5 - 10



Hlásná povodňová služba

Kraj Kategorie 
A

Kategorie 
B

ostatní Celkem

Počet hlásných profilů
412

Vysočina 19 18 - 37

Jihočeský 31 27 - 58Jihočeský 31 27 - 58

Středočeský 21 25 - 46

Jihomoravský 25 8 - 33

Počet presentovaných na WEB ČHMÚ
310

Vysočina 13 8 1 22

Jihočeský 29 22 1 52

Středočeský 18 10 11 39

Jihomoravský 17 8 2 27



Hlásná povodňová služba

Kraj Kategorie A Kategorie B ostatní Celkem

Počet hlásných profilů
412

Olomoucký 12 12 - 24

Moravskoslezský 22 10 - 32Moravskoslezský 22 10 - 32

Zlínský 15 7 - 22

Jihomoravský 25 8 - 33

Počet presentovaných na WEB ČHMÚ
310

Olomoucký 11 11 - 22

Moravskoslezský 16 4 - 20

Zlínský 7 4 - 11

Jihomoravský 17 8 2 27







Hydrologickou předpověď- produkuje CPP/RPP ČHMÚ

- vodohospodářské dispečinky s.p. Povodí

produkt – průtoky a stavy v předpovědních profilech (cca 100)

frekvence     - 1x denně (za povodní častěji)

Hydrologická předpovědní povodňová služba 
(zajišťuje ČHMÚ ve spolupráci se správci povodí)

předstih       - standardně 48 hodin

meteorologické modely – QPF – hydrologické modely

hydrologické modely – Aqualog v povodích Labe a Vltavy

- Hydrog v povodích Moravy a Odry

rozvoj a praktické užití modelů - po povodní v roce 1997



Pokrytí ČR hydrologickými předpovědními modely

Hradec Králové
Plzeň

Ústí nad Labem
Praha

AQUALOG (pobočky ČHMÚ)

České Budějovice

Srážko-odtokový model

Hydraulický model

MIKE 11 (pobočka Brno)

Ostrava
Brno

Povodí Odry (spolupráce s ČHMÚ)

HYDROG (pobočky ČHMÚ)

40 0 40 80 km



Výstup hydrologického modelu
jako podklad pro rozhodování o vydání výstrahy.



1. Příprava vstupních dat (kontrola, plošná interpretace)
2. Interakce model – hydrolog

model je jen nástroj, předpověď je výsledkem člověka -
hydrologa

3. Kontrola výstupů a jejich distribuce

Proces zpracování hydrologické předpovědi

Problémy 
- vstupuje předpověď srážek – hlavní zdroj nepřesnosti
- ovlivnění provozem VD – předpokládané odtoky z nádrží
- modelování procesu akumulace a tání sněhu
- ovlivnění rozlivy, ledové jevy

„Hydrologická předpověď 
je nejlepší možný odborný odhad budoucího vývoje na 

základě aktuálních dat, znalostí a nástrojů !“
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Sdružená srážková informace
radarové měření a pozemní srážkoměrné stanice 



Podrobná analýza srážkového pole
24. června 2009 - Novojičínsko 



Flash Floods 2009

Děkuji Vám za pozornost


