
1017 Předpovědní povodňová služba 

 

Předpovědní povodňová služba1 poskytuje povodňovým orgánům, popřípadě dalším účastníkům 
ochrany před povodněmi, výstražné informace, další informace a předpovědi o:  

• nebezpečí vzniku povodně  
• vzniku povodně  
• dalším nebezpečném vývoji povodně  

• hydrometeorologických prvcích (srážky, vodní stavy, průtoky)  
Předpovědní povodňovou službu zabezpečuje ČHMÚ ve spolupráci se správci povodí.2  
 
Hydrologická předpověď se vydává pro určené místo na vodním toku (předpovědní profil). 
Standardně se předpovídá průběh vodního stavu a průtoku na 48 hodin dopředu na základě výstupů 
hydrologického předpovědního modelu.  
 
K tomu vlastníci vodních děl, která svým provozem významně ovlivňují průběh povodně, musí 
předpovědním pracovištím ČHMÚ poskytovat informace o provedených a plánovaných manipulacích 
na těchto dílech. Předpověď se počítá k 7. hodině ráno a je k dispozici obvykle mezi 8. a 10. hodinou 
(podle lokality). Za povodní se podle situace ještě počítají mimořádné předpovědi v průběhu dne.  
 
V tzv. systému integrované výstražné služby (SIVS) se vydávají dva druhy výstražných informací: 
 
Předpovědní výstražné informace (PVI) se vydávají, jestliže se očekává výskyt některého 
nebezpečného jevu nebo se takový jev vyskytl a je předpoklad jeho dalšího trvání. Rozlišují se tři 
stupně nebezpečnosti jevu, které jsou v grafickém výstupu na portálu ČHMÚ vyjadřovány barevně 
 
Informace o výskytu nebezpečných jevů (IVNJ) je vydána operativně při výskytu 
hydrometeorologických jevů s extrémním stupněm nebezpečí, jako jsou extrémní trvalé nebo 
přívalové srážky, vichřice, extrémně silné bouřky a krupobití. Ve většině případů se jedná o velmi 
rychlý lokální vývoj meteorologických konvektivních jevů s následnými doprovodnými jevy.  
Při povodních se IVNJ vydává při prvním překročení směrodatných limitů 3. SPA v jednom nebo více 
hlásných profilech kategorie A nebo B v ucelené oblasti (nikoli při překročení pro každý jednotlivý 
hlásný profil), případně při bezprostředně očekávaném překročení limitu 3. SPA. IVNJ se vydává také 
při zjištění stavu odpovídajícímu extrémní povodni, který je na většině hlásných profilů nastaven tak, 
že odpovídá 50letému průtoku. 
 
Hydrologické informační zprávy (HIZ) jsou dalším produktem předpovědní povodňové služby 
navazujícím na SIVS, ve kterém se doplňují, upřesňují nebo rozšiřují údaje obsažené ve výstražných 
informacích. Obsahují podrobnější hodnocení průběhu povodně a jejího dalšího očekávaného vývoje 
podle hydrologických předpovědních modelů. 
 
Všechny produkty předpovědní povodňové služby ČHMÚ jsou k dispozici ve webové presentaci HPPS, 
výstražné informace SIVS také na portále ČHMÚ. Produkty PVI, IVNJ a HIZ/HRIZ jsou kromě toho 
distribuovány prostřednictvím OPIS HZS povodňovým orgánům, místě příslušným podle rozdělovníku 
produktu.  
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