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Abstract:  

Czech Hydrometeorological Institute (CHMI) has been fulfilling duties of a 
national meteorological and hydrological service including services for protection 
of the life and property of citizens and contributing to their welfare and the quality 
of their environment. The role of CHMI has strongly been influenced by a negative 
impact of floods and other types of natural disasters in recent years, which has 
yielded in a complete reorganization and, at the same time, integration, of 
forecasting and warning services within the institute.  

The key part in the CHMI services - Forecasting and warning service (FWS) - 
should work continuously and reliably, day and night. Fig. 1 shows in a simplified 
way the organization of FWS involving the Central Forecasting Office (CFO) and 
six Regional Forecasting Offices (RFOs). FWS uses a multi-sensor observation 
input (precipitation, river flow, data from the WMO Global Telecommunication 
System (GTS), and also the data from modern remote sensing systems such as 
weather radars and satellites especially for the very short range (nowcasting) 
forecasts and warnings. Moreover, the system routinely uses data from numerical 
weather models for heavy precipitation forecast and permits flood forecasts with a 
longer lead-time. Finally, hydrologists, both at CFO and RFOs, feed 
meteorological precipitation data from all networks and models into hydrological 
models showing flooding in a vicinity of particular rivers. 

According to the Czech law system, the responsible body issuing flood warning 
in CR is the Czech Hydrometeorological Institute in co-operation with the River 
Basin Boards (of which there are five). The warnings are disseminated further via 
the state emergency system with the help of the Operating Center (OC) of 
Fire&Rescue Service (FRS) shown in Fig. 2. 

Finally, FWS issues warnings and forecasts also in the other types of crisis 
situations caused both by severe weather (storms, hail, snow storms and other 
extremes) and by industrial or nuclear emergencies including those one caused by 
terrorists’ attacks. FWS serves not only for the ministry of environment but for 
other ministries like interior, defense, transport and agriculture. 
 
 
Úvod 

Důležitost činností Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) neustále 
vzrůstá. Ústav plní řadu úkolů v meteorologii a klimatologii, hydrologii a ochraně čistoty 
ovzduší. Mezi nejobtížnější a také nejnákladnější činnosti patří činnosti operativní, které 
vyžadují moderní infrastrukturu, často nepřetržitý provoz a moderní telekomunikační 
prostředky. Základem operativních činností je Předpovědní a výstražná služba (PVS), 
kterou ústav neustále zdokonaluje a zároveň integruje. PVS musí fungovat na celém území 
ČR tak, aby při přírodní pohromě nedocházelo ke ztrátám na životech a zároveň i k co 



nejnižším ztrátám na majetku. Za tuto základní službu pro občany ČR, poskytovanou 
prostřednictvím ČHMÚ, je podobně jako v ostatních zemích, zodpovědný stát, který musí 
zajistit nejen dostatečnou infrastrukturu, ale i prostředky na provoz PVS. Úroveň PVS a 
její schopnost předpovídat a varovat obyvatelstvo je testována během roku velmi často, a 
jakýkoliv výpadek by mohl negativně ovlivnit dobré jméno ČHMÚ a jeho podporu 
v budoucnosti. 

Modernizace PVS byla iniciována růstem počtu povodní počínaje rokem 1996 a 
zejména vlivem katastrofální povodně v roce 1997. Pro zvýšení účinnosti celostátního 
systému ochrany obyvatelstva bylo třeba zlepšit předpovědi a výstrahy, za které je 
zodpovědný ČHMÚ (v případě povodní spolu s Podniky Povodí, s.p.), ale také celostátní 
systém řízení a záchrany obyvatelstva v krizových situacích a zároveň i prevence. 

Proto bylo třeba přikročit k nezbytným změnám celostátního systému počínaje 
změnami v legislativě. Byly přijaty nové zákony o krizovém řízení a integrovaném 
záchranném systému, které platí od ledna 2001. Patří k nim zákon o krizovém řízení (č. 
240/2000Sb.), integrovaném záchranném systému IZS (č.239/2000Sb.), Hasičském 
záchranném sboru ČR (č.238/2000Sb.) a zákon o hospodářských opatřeních pro krizové 
stavy (č. 2412000Sb.). Při navazování varovných činností ČHMÚ nelze opomenout i nové 
krajské uspořádání podle zákona č.129/2000Sb. Hlásnou předpovědní povodňovou službu 
ovlivnil i nový vodní zákon platný od počátku roku 2002. Situaci se zaváděním těchto 
zákonů do praxe zkomplikovalo nové státoprávní uspořádání státu (vznik 14 krajů a 
v poslední době uvažované zrušení okresů a zavedení obcí s rozšířenou působností). 
Pozitivní je odstranění dřívějšího mnohokolejného krizového řízení v rámci republiky. 

Nový systém řeší mimořádné události a krizové situace včetně záchranných prací 
jednotným způsobem a je řízen resortem vnitra - a konkrétně především Hasičským 
záchranným sborem (HZS). Důležitou roli hrají i nově vzniklé krajské orgány, které musí 
dobře spolupracovat s HZS a ostatními složkami IZS. Podle odhadu by měl dobře fungující 
celostátní systém při přírodních katastrofách umožnit snížení ztrát na majetku až o 30% a 
téměř vyloučit ztráty na životech. Ztrátám na majetku nelze obvykle zamezit, ale funkční 
systém pomáhá při jejich minimalizaci. Důsledky velkých přírodních pohrom mohou být 
tragické a to nejen pro rozvojové země. Např. povodeň v roce 1997 znamenala pro ČR 
nejen ztrátu více než 50 životů, ale obrovské hospodářské škody přesahující částku 60 
miliard Kč. Při celkovém řešení ochrany je třeba uvažovat dlouhodobá strukturální 
opatření (stavba hrází, polderů, různé úpravy krajiny), která jsou většinou velmi nákladná a 
obvykle levnější opatření krátkodobého charakteru, k nimž patří zejména zlepšení systému 
včasného varování a tedy i modernizace a zvýšení efektivity PVS ČHMÚ. Obecně se 
předpokládá, že dobře fungující systém včasného varování před přírodními pohromami 
sníží ztráty o 30 i více %. 

 
Předpovědní a výstražná služba ČHMÚ (PVS) 

Tato důležitá operativní část ČHMÚ prodělala v posledních letech výrazné změny 
jak v organizaci, tak i ve vybavení. Klíčové bylo zejména integrace výstražných služeb 
z více oborů ústavu do jedné služby. V případě povodní, s jejichž předpovídáním se u nás 
v praxi setkáváme nejčastěji došlo k užšímu propojení meteorologické a hydrologické části 
prognózy. Současná organizace PVS ČHMÚ a její napojení na celostátní systém jsou 
uvedeny ve schématu na obr. 1, který ve zjednodušené formě ukazuje organizaci 
Předpovědní a výstražné služby a zároveň toky dat v celorepublikovém systému včetně 
komunikačních linek. Základními částmi PVS jsou předpovědní pracoviště – centrální 
(CPP) v Praze Komořanech a regionální (RPP) na šesti mimopražských pobočkách. 
Z obrázku je vidět značnou komplexnost vstupujících dat. Jsou to především data ze 
světové meteorologické sítě GTS, dále data ze 2 radarů v ČR i ze středoevropské radarové 
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sítě CERAD, satelitní data z evropské stacionární družice Meteosat i z amerických 
polárních družic. Důležité jsou i výstupy z regionálního předpovědního modelu počasí 
ALADIN, který je počítán na 48 hodin dopředu´dvakrát denně na superpočítači NEC 
v ČHMU, výstupy z modelů globálních na 3-5 dní a poslední rok i modelové produkty 
z Evropského centra pro střednědobou předpověď v Readingu (ECMWF), z nichž zejména 
výstupy z tzv. „ansámblů“ mají velký význam pro výstražnou službu. Další důležitá data 
proudí do systému ze srážkoměrných, vodoměrných (na tocích) a dalších pozorovacích sítí, 
které se postupně automatizují a frekvence naměřených údajů narůstá. Současně je 
umožněn přístup do klimatologických a hydrologických databází či do archivu satelitních 
dat nebo modelových výstupů. 

Data v systému proudí obvykle po pronajatých linkách a srdcem celého systému 
propojení je telekomunikační počítač v odboru počítačových a telekomunikačních služeb  
(OTPS). Postupně roste úloha systému propojení a výstupů Intranet/Internet. To usnadňuje 
snadný přístup k potřebným datům a informacím pro odborníky z ČHMÚ (Intranet) i 
veřejné správy, komerčního sektoru a pochopitelně i občanů (Internet). Často se informace 
šíří i prostřednictvím elektronických médií (rozhlas, televize). Pracovníci CPP a RPP 
průběžně připravují výstupy určené pro další složky varovného systému ČR v podobě 
meteorologických, hydrologických či dalších předpovědí a v případě hrozby vzniku 
mimořádných událostí vydávají varování – obvykle ve dvou stupních upozornění a 
výstraha. V případě povodní informují o dosažení prvního stupně povodňové aktivity a 
předpovídají možnost dosažení směrodatných stavů stupňů povodňové aktivity pro 
příslušné povodňové orgány (pro vyhlašování druhého či třetího stupně této aktivity). 
Důležitá je i předpověď a vyhlášení konce ohrožení povodní či jiným nepříznivým obvykle 
meteorologickým jevem. Zodpovědnost pracovníků CPP a RPP je právě při vzniku 
mimořádných událostí či krizových situací obrovská. 

Činnost PVS je organizačně zajištěna tak, že 24hodinový nepřetržitý provoz má 
CPP v Praze a RPP v Ústí nad Labem (především pro potřeby smogového regulačního 
systému), ostatní RPP mají denní případně prodloužené směny (v zimním období, kdy 
připravují speciální předpovědi pro údržbu silnic). V případě, že bude předpovězena 
mimořádná událost či k ní (nebo dokonce ke krizové situaci) v regionu pobočky dojde, 
přejde příslušné RPP rovněž na 24hodinový režim služeb. Pokud vznikne akutní nebezpečí 
povodně, prodlouží se takto i služby hydrologů jak na CPP, tak na RPP v 
příslušném regionu. Pokud bude krizová situace velmi závažná, dojde, podobně jako v roce 
1997, i ke změně činnosti části vedení ústavu a především začne pracovat krizový štáb 
ústavu. 

Výše uvedený PVS ČHMÚ se zatím dobře osvědčuje. Pochopitelně samotné 
vydání, byť i přesného varování by pro ochranu obyvatelstva příliš nepomohlo. Musí se 
dostat včas na patřičná místa určení, především povodňové komise, orgány státní správy 
příslušných úrovní včetně krajů, a zejména k našim občanům, kteří by mohli být 
mimořádnou situací ohroženi. Další otázkou pak je i reakce občanů na varování a dobrá 
činnost integrovaného záchranného systému. Právě v této oblasti bude třeba v ČR za 
spolupráce mnoha organizací udělat ještě hodně práce. 

 
Zapojení PVS ČHMÚ do systému včasného varování  ČR 

Jak již bylo naznačeno, kvalitní předpovědní a výstražná služba sama o sobě 
nestačí, ale musí být efektivně připojena k celostátnímu systému včasného varování. Pro 
nejpravděpodobnější přírodní pohromy u nás, povodně (podobně je tomu i u jiných 
druhů mimořádných situací), je PVS k celostátnímu systému připojena způsobem 
znázorněným na obr. 2. Je zřejmé, že rozhodující složkou pro distribuci a další šíření 
upozornění a výstrah z předpovědních pracovišť ČHMÚ (především CPP) jsou Operační 
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a informační střediska (OPIS) Hasičského záchranného sboru HZS a to jak v centru, 
tak v krajích. Hlavním distributorem je OPIS generálního ředitelství HZS v Praze, který 
varování šíří dále na OPISy krajských ředitelství HZS a pak dále na okresy (OPISy 
IZS), které budou nahrazovány obcemi s rozšířenou působností. V konečné fázi se 
výstrahy a upozornění dostanou až do obcí a k jednotlivým občanům. Protože došlo v roce 
2001 i k zavedení nového územního členění státu a ke vzniku nových krajů, nejsou ve 
všech krajích, a zejména v nově vzniklých, všechny práce na zavedení výše uvedeného 
systému zcela dokončeny či prověřeny v reálných krizových situacích. Vzhledem k tomu, 
že k mimořádným událostem či krizovým situacím může dojít prakticky kdykoliv, je třeba 
urychlit realizaci všech složek systému především na nově vzniklých krajských správních 
orgánech; krajská ředitelství HZS s příslušnými OPISy již všude fungují. Důležité je 
zejména navázání kontaktů a spojení mezi složkami krizového řízení v krajích. 

V případě hrozících povodní probíhá i nepřetržitá výměna informací mezi PVS 
ČHMÚ a příslušnými dispečinky podniků Povodí, s.p., které při získání včasné informace 
a zejména předpovědi možného vývoje srážek a hydrologické situace na tocích mohou 
potenciální vznik povodňové situace buď snížit, nebo úplně eliminovat (u událostí menšího 
rozsahu) především vhodnou manipulací s přehradami a jezy. 

Po obdržení upozornění a zejména výstrah z ČHMÚ začnou pracovat příslušné 
povodňové komise (PK) a pokud dojde k vyhlášení krizové situace, tak příslušné krizové 
štáby (KŠ). Tok varování a dalších informací z PVS pokračuje až do úplného skončení 
povodně či jiné mimořádné události způsobené povětrnostními vlivy. Zvláštním a obtížně 
řešitelným případem jsou povodně z přívalových dešťů z bouřek, které mají velmi lokální 
charakter a obtížně předpovídatelný průběh. V tomto případě se nejlépe uplatní jednoduché 
lokální varovné systémy (ALERT), s využitím několika srážkoměrných případně i 
vodoměrných čidel, která na vznik nebezpečné situace upozornění hasiče a představitele 
obce. Pilotní systém tohoto typu, vybudovaný ČHMÚ pro obec Olešnice v Orlických 
horách, je ve zkušebním provozu. 

Komunikační linky mezi jednotlivými částmi systému na obr. 2 jsou obvykle 
pronajaté linky, které by měly být odolné vůči poruchám a výpadkům. Z důvodů menší 
spolehlivosti spojení je moderní systém šíření informací Internet využíván spíše jako 
doplňkový. Pro zkvalitnění informovanosti především okresních či krajských úřadů apod. 
zřídil ČHMÚ zvláštní povodňové webové stránky (http://www.chmi.cz - odskok na 
Povodňovou službu nebo přímo http://hydro.chmi.cz), kde jsou kontinuálně uváděna data o 
vodních stavech a překročení limitů povodňové aktivity na hlavních tocích ČR. Na stránce 
je rovněž možné získat i relevantní meteorologické informace (předpověď počasí na 24 
hodin, radarové snímky a v případě skutečně probíhající mimořádné události i výstupy 
z modelu ALADIN). Tyto stránky budou postupně zdokonalovány, aby dávaly okresním 
úřadům i občanům co nejvíce doplňujících informací o povodňových situacích. Problémem 
je zabezpečení dostatečné kapacity linek pro Internet s těmito stránkami, aby bylo možné 
zabránit jejich zahlcení právě v době povodňových situací. Představuje to zvýšené náklady 
na straně ČHMÚ při současných vysokých cenách telekomunikačních služeb. Je však třeba 
znovu zdůraznit, že se jedná spíše o šíření informací doplňkových, neboť Internet není 
dostatečně chráněn vůči výpadkům – hlavní linií šíření výstrah je cesta z ČHMÚ přes 
OPISy GŘ HZS a krajských ředitelství HZS uvedená na obr. 2  

 
Role médií při šíření varovných zpráv a informací 

V obzvláště naléhavých případech může ČHMÚ sdělit varování obyvatelstvu i 
přímo prostřednictvím sdělovacích prostředků, především elektronických (televize, 
rozhlas). Povinnost rychle uvést při mimořádných událostech tato varování především 
 Českou televizí a Českým rozhlasem je zakotvena jakožto u veřejnoprávních médií přímo 
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v jejich povinnostech. Lze využít mimořádných vstupů a relací a v případě televize bude 
ve zvlášť naléhavých situacích možné využít i „běžící pruh přes obrazovku“ (crawler). 
Obdobně však mohou pomáhat při šíření varování a v současné době často pomáhají další 
radia a televize zejména na regionální úrovni. Bude však třeba přípravu na jejich využití 
ještě dopracovat do konečné jasně definované podoby. Informace i varování lze šířit též 
prostřednictvím Internetu (viz výše) a u situací s delším trváním např. i pomocí denního 
tisku. 

Málokdo si uvědomuje, že především v případě šíření varování zejména výstrah 
přímo z předpovědních pracovišť ČHMÚ televizí a rozhlasem je zodpovědnost pracovníků 
předpovědi ČHMÚ značná. Otázka, zda vydat výstrahu či ne, nebývá jednoduchá z důvodů 
složitosti některých povětrnostních situací a předpovědí, a klade proto na pracovníky 
předpovědi ČHMÚ velké nároky. I z tohoto důvodu se ČHMÚ celá léta snaží 
meteorologům, hydrologům případně dalším pracovníkům PVS práci co nejvíce usnadnit, 
a proto se snaží o modernizaci pozorovacích sítí, budování radarové sítě a v neposlední 
řadě i o intenzivnější využívání modelů, ať již numerických modelů počasí nebo modelů 
hydrologických. 

 
Využívání modelů v PVS 

V ČHMÚ se pravidelně počítá regionální model ALADIN pro střední Evropu (na 
48 hodin dopředu). Ten je v současné době počítán nejen pro ČHMÚ, ale i pro sousedních 
5 středoevropských zemích na superpočítači NEC SX-4 v ČHMÚ. Velmi dobře se 
v každodenní praxi osvědčuje a vychází z něho většina předpovědí, upozornění a výstrah 
na dobu 6-48 hodin dopředu. Jedná se o předpovědi srážek a dalších meteorologických 
parametrů. Výstupy odhadů srážek z modelu ALADIN pak slouží jako vstup do 
hydrologických srážko-odtokových modelů pro významné toky v ČR a tedy i pro 
předpovídání vzniku povodňových situací. Pro ještě kratší doby (do 2-4 hodin) se používají 
obdobným způsobem odhady srážek z radarových měření, které mohou obdobným 
způsobem spolu s údaji ze srážkoměrných a vodoměrných sítí vstupovat do 
hydrologických modelů. Předstih předpovědi na 48 hodin dopředu nemusí být vždy 
postačující pro předpověď rozsahu blížící se povodňové situace. Např. v roce 1997 
předpověď srážek na dva dny ještě nesignalizovala skutečný katastrofální průběh povodně 
(srážky trvaly vlastně 6 dní). 

K zajištění předpovědí počasí na 3 až 5 dní využívá PVS výstupy z globálních 
modelů, počítaných některými velkými meteorologickými službami (Německo, Francie, 
Velká Británie, USA). Bylo třeba získat modely ještě s větším předstihem až na 10 dní., Po 
velkém úsilí se to ČHMÚ podařilo v srpnu 2001, kdy se ČR prostřednictvím MŽP uzavřela 
smlouvu o spolupráci s Evropským centrem pro střednědobou předpověď počasí 
(ECMWF) v Readingu. Od té doby dostává ČHMÚ všechny produkty tohoto centra, 
zejména výstupy z předpovědního modelu počasí až na 10 dní dopředu. Pro vydávání 
výstrah z PVS se ukazují jako zvláště cenné zejména výstupy z tzv. ansámblů, což jsou 
numerické předpovědi parametrů počasí odvozené na základě statistického zpracování 50 
běhů modelu s mírně pozměněnými vstupními parametry (metoda EPS). Zkušenosti 
s využitím „ansámblů“ v západoevropských meteorologických službách jsou pro 
fungování varovné a předpovědní služby velice pozitivní a podobně tomu bude i u nás. 

Jak již bylo zmíněno, současně se zaváděním modelů počasí začal ČHMÚ rutinně 
prakticky počítat hydrologické srážko-odtokové modely pro důležité toky a jejich úseky 
v ČR (měly by se počítat na všech regionálních předpovědních pracovištích ČHMÚ 
každodenně). Výstupy z těchto modelů na různé časové intervaly předpovědí usnadní 
předpověď rozlivů řek při povodních a jejich rozsahů, což je pro povodňovou ochranu i 
integrovaný záchranný systém velkým přínosem. Celý systém PVS je prakticky 
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každodenně prověřován v praxi a veškerá modernizace a změny musí probíhat tak, aby 
nedošlo k jeho narušení. 

Z dalších modelových aplikací je třeba zmínit modely šíření radioaktivních nebo 
toxických příměsí v atmosféře. ČHMÚ používá model pro výpočet trajektorií pro 
stanovení rizik pro ČR v důsledku vzdálených jaderných havárií a rozptylový model 
MEDIA pro předpovědi koncentrací a depozice radionuklidů z jaderných případně 
chemických havárií. Další modelové aplikace provádí odbor ochrany ovzduší ČHMÚ. 
ČHMÚ poskytuje řadu dalších informací a služeb např. monitorování biologicky 
škodlivého UV-B záření i předpovědi jeho úrovně, koncentrace stratosférického ozónu, 
údaje o obsahu základních škodlivin v ovzduší a v neposlední řadě i upozornění a výstrahy 
v rámci smogového regulačního systému. 

 
Závěr 

Je třeba si uvědomit, že činnost PVS ČHMÚ má obrovský význam nejen pro 
zřizovatelský resort životního prostředí, ale i resorty další a jak již bylo uvedeno, i přímo 
pro veřejnost. Celou šíři činností PVS ČHMÚ a její využívání více resorty ukazuje ve 
zjednodušené formě obr. 3. 
 Předpovědi a zejména výstrahy v rámci systému krizového řízení a IZS dává 
ČHMÚ resortu vnitra, především Hasičskému záchrannému sboru, který v tomto systému 
hraje klíčovou roli a šíří informace z ČHMÚ na všechny úrovně veřejné správy, a dále 
Policií ČR. Z resortu obrany je hlavním uživatelem Hydrometeorologická služba AČR, 
ale též vojenští chemici, jejichž vysoká úroveň je uznávána v rámci NATO Důležitým 
odběratelem je pochopitelně Předpovědní povodňová služba a Smogový regulační 
systém v gesci resortu životního prostředí a taktéž Státní veterinární správa (zemědělství). 
Informace z monitorování celkové úrovně radioaktivity a rovněž výstupy z modelů pro 
případy jaderných havárií (výpočet trajektorií a disperze zamoření), poskytuje ČHMÚ 
Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB). PVS dodává pravidelné předpovědi a 
výstrahy i přímo pro veřejnost prostřednictvím televize, rozhlasu a dalších sdělovacích 
prostředků. Další oblastí, která potřebuje předpovědi a výstrahy je doprava (civilní 
letectvo, údržba silnic a dálnic) a také energetika. V poslední době se PVS stále více 
zaměřuje i na přímou pomoc zemědělcům a zdravotníkům. 

 
 
 
Ing. Ivan Obrusník, DrSc. 
obrusnik@chmi.cz 
Český hydrometeorologický ústav 
Na Šabatce 17 
143 06 Praha 4 – Komořany 
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Obr. 1: Organizace předpovědní a výstražné služby ČHMÚ 
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Obr. 2: Napojení předpovědní a výstražné služby ČHMÚ do celostátního systému 
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Obr. 3  Přehled uživatelů předpovědí a výstrah z PVS ČHMÚ
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