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Výstražné informace SIVS

 vydávané při předpovědi nebo výskytu 
nebezpečného jevu splňujícího kritéria 
SIVS

 14 skupin nebezpečných jevů

3 stupně nebezpečí na základě 
očekávané intenzity a pravděpodobnosti 
výskytu

I. Maximální a minimální 

teploty

II. Pokles teplot pod nulu

III. Vítr

IV. Sněhová pokrývka

V. Sněhové srážky

VI. Sněhové jevy

VII. Náledí

VIII. Ledovka

IX. Námrazové jevy

X. Bouřkové jevy

XI. Dešťové srážky

XII. Povodňové jevy

XIII. Dotok

XIV. Požáry



Výstražné informace SIVS

 vydávané obvykle na dnešek a zítřek, popř. 

do odvolání (teploty, požáry, SPA)

 na D+2 až D+4 vydáváme výhled 

nebezpečných jevů



 monitoring

 sledování situace a v případě potřeby vydání výstrahy v režimu 24/7

 konzultace

 interní v rámci služeb na CPP (pravidelně v 8:30)

 meteorolog – hydrolog pokud hrozí zvedání hladin řek

 CPP – RPP a v létě KOS (9:30, 21:30)

 AČR – Povětrnostní ústředí – denně dopoledne

 GŘ HZS při červených a oranžových výstrahách

Výstražná služba



 předpovědní data z modelů

 produkty uzpůsobené na míru (např. bouřkové parametry)

 ansámbly z modelů, pravděpodobnostní výstupy

 multimodelová data

 naměřená staniční data z ČR i příhraničí

 sondáže, pseudosondáže, data z windprofilerů

 radarová a družicová data

 hlášení z terénu od dobrovolníků (AMS, ESSL)

 nástroje pro nowcasting (CELLtrack, kroupy, warnview) 

 další podpůrné aplikace (FFI apod.)

Vstupní informace a nástroje



 konzultace, předpovědní výstrahy dle kritérií SIVS

 při výskytu podle měření na stanicích

 u bouřek na základě distančních měření 

(nemusí zasáhnout stanici, ale mají jasné projevy – kroupy, bow echo atd.)

 dle očekávaného impaktu 

(sněžení ve všední den ráno X v noci ze soboty na neděli)

(vítr při podmáčeném terénu, při olistěných stromech)

 při překotných jevech prioritou co nejrychlejší 
distribuce výstrah

Jak se rozhoduje o vydání výstrahy



 CAP protokol umožňuje lépe cílit informaci

 identifikátory jevu, intenzity, pravděpodobnosti

 identifikátory času, místa, text výstrahy

doporučení jak se chovat 

parametry lze filtrovat podle požadavku odběratele

Formát výstrahy



 nejnebezpečnější jevy jsou velmi dynamické, je krátký čas 
mezi začátkem výskytu (detekcí) a působením velkých škod

 problémem je také interpretace/nepochopení médií, snažíme 
se využít naše kanály (FB, Twitter), jsou v plánu TK 

 ideální stav = maximum úspěšných výstrah a minimum 
FALSE alarmů nebo chybějících výstrah (pro každého 
odběratele je daný jev ale jinak nebezpečný)

Úskalí při vydávání výstrah



Úspěšnost výstrah v r. 2021
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3.5% teploty maximální 

teploty minimální

pokles teplot pod nulu

vítr

sněhová pokrývka

sněžení

sněhové jevy

náledí

ledovka

námrazové jevy

bouřky

déšť
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Zastoupení jevů ve výstrahách

 85 % úspěšných nebo částečně úspěšných

 nejčetnější nebezpečné jevy: bouřky, vítr, nová sněhová 

pokrývka
Úspěšnost výstrah



Děkuji za pozornost


