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Úkoly vyplývající z legislativních předpisů:

• Předpovědní a výstražnou službu (SIVS)

• Hlásnou a předpovědní povodňovou službu (HPPS)

• Zabezpečení Smogového a varovného regulačního systému (SVRS)

• Meteorologické zabezpečení v případě jaderné nebo velké chemické havárie

Co zajišťují předpovědní složky ČHMÚ



• Jako součást předpovědní a výstražné služby SIVS je společně poskytovaná výstražná služba předpovědních 

pracovišť ČHMÚ a Odboru HMZ VGHMÚř AČR pro území ČR v oblasti operativní meteorologie.

• Účelem je zefektivnění výstražné služby obou subjektů a informovat orgány ochrany a další subjekty o 

možném výskytu a následovném vývoji nebezpečných meteorologických a hydrologických jevů. 

• SIVS vytváří meteorologové centrálního předpovědního pracoviště (CPP) v součinnosti s meteorology na 

regionální úrovni (RPP), je dále  konzultován s pracovníky z jiných úseků a oddělení ČHMÚ (OK, ODMI…) 

a také HMZ VGHMÚř a GŘ HZS ČR.  

• V roce 2019 proběhla inovace SIVS včetně jeho výstupů

Systém integrované výstražné služby (SIVS) 



• Společně poskytovaná předpovědní povodňová služba ČHMÚ se správci povodí pro území ČR v oblasti 

ochrany před povodněmi, kterou ČHMÚ zabezpečuje podle §73 vodního zákona. 

• Účelem je informovat povodňové orgány, popřípadě další účastníky ochrany před povodněmi, o možnosti 

vzniku povodní a o dalším nebezpečném vývoji.

• HPPS je tvořena předpovědními hydrologickými a meteorologickými pracovníky na centrální a regionální 

úrovni (CPP/RPP) a GŘ HZS ČR.  

• Vydávání výstrah na povodňové jevy začleněno do SIVS.

Hlásná a předpovědní povodňová služba (HPPS)



• Zákon č. 201/2012 Sb o ochraně ovzduší 

• Vyhláška č. 330/2012 Sb o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění

• Vyhlašování smogové situace a regulace – suspendované částice PM10, SO2, NO2

• Vyhlašování smogové situace a varování – přízemní ozon O3 

• Vyhlašování smogových situací, regulací a varování začleněno do výstražného systému SIVS ČHMÚ

• Včetně informování veřejnosti o úrovni znečištění

Smogový varovný a regulační systém (SVRS) 



Výpočty trajektorií a koncentrací uniklých látek v případě 
radiační nebo velké chemické havárie



Výstrahy na výstražné portálu ČHMÚ, www.chmi.cz

• Výstrahy na meteorologické i povodňové jevy + výhled na 3.-5. den

• Informace smogového varovného a regulačního systému (SVRS):

PM10, SO2, NO2, O3

http://www.chmi.cz/


Aplikace ČHMÚ prezentuje vybrané produkty ústavu pro širokou veřejnost: 

‒ předpověď počasí na nejbližší dny včetně meteogramů (předpověď pro vybrané lokality), 

‒ zobrazení radarových odrazivostí, tj. aktuální srážky s předpovědí na 1 hodinu

‒ výstrahy na nebezpečné jevy

‒ předpověď srážek z modelu ALADIN na 72 hodin

‒ umožňuje zobrazení předpovědí a zasílání výstrah pro uživatelem nastavené lokality.

Odkazy pro stažení aplikace ČHMÚ pro systém Android nebo iOS.

Aplikace ČHMÚ+ prezentuje další produkty ČHMÚ pro poučenou veřejnost: 

‒ podrobné meteorologické informace ve stanicích, předpovědní mapy modelu ALADIN, hydrologické 

informace, riziko přívalové povodně a informace o kvalitě ovzduší. Aplikace umožňuje průběžné sledování 

stavu vod v uživatelem vybraných vodoměrných stanicích.

Odkazy pro stažení aplikace ČHMÚ+ pro systém Android nebo iOS.

Více informací: https://www.chmi.cz/informace-pro-vas/mobilni-aplikace/mobilni-aplikace/o-mobilni-aplikaci

Výstrahy v mobilní aplikaci ČHMÚ

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.oksystem.chmu.basic&hl=cs
https://apps.apple.com/cz/app/%C4%8Dhm%C3%BA/id1417843170
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.oksystem.chmu.expert&hl=cs
https://apps.apple.com/cz/app/%C4%8Dhm%C3%BA-plus/id1417843679
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Předpovědi, výstrahy 
a rozhodování
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Jak se rozhodovat podle informací

Potenciální dopad 
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Děkujeme za pozornost

Libor Černikovský, Jan Daňhelka

libor.cernikovsky@chmi.cz, jan.danhelka@chmi.cz


