
1028 Hlásné profily 
 
 

Hlásný profil povodňové služby1 je místo na vodním toku sloužící ke sledování průběhu povodně.  

K vodním stavům (výjimečně průtokům) v hlásném profilu jsou vázány směrodatné limity  

pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity. Hlásné profily se podle významu rozdělují do tří kategorií.  

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou profily na významných vodních tocích. Informace  

z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní nebo 

regionální úrovni. Výběr hlásných profilů kategorie A provádějí regionální pracoviště ČHMÚ spolu se 

správci povodí a tento výběr projednávají s Ministerstvem životního prostředí a místně příslušnými 

krajskými úřady. Mezi hlásné profily kategorie A jsou začleněny také profily přehradních nádrží 

ovlivňujících povodňový režim a profily na hraničních vodních tocích vyplývající z mezinárodních 

závazků ČR.  

Hlásné profily kategorie A zřizuje a provozuje stát prostřednictvím ČHMÚ nebo správců povodí. 

Doporučené vybavení hlásného profilu kategorie A je:  

•  stabilizovaný vodoměrný profil  

•  vodoměrná stanice s vodočetnou latí a místním záznamem  

•  automatický přenos dat do sběrného centra (předpovědní pracoviště ČHMÚ nebo 

vodohospodářský dispečink správce povodí)  

•  automatické zasílání SMS zprávy při překročení nastaveného limitu na určeného pracovníka 

povodňové služby obce, v jejímž územním obvodu se profil nachází  

•  měrná křivka průtoků ověřená ČHMÚ  

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení 

opatření k ochraně před povodněmi na krajské úrovni. Výběr hlásných profilů kategorie B provádějí 

krajské úřady podle doporučení regionálních pracovišť ČHMÚ nebo správců povodí a tento výběr 

projednávají s místně příslušnými obcemi. Hlásné profily kategorie B doplňují profily kategorie A tak, 

aby byla relativně rovnoměrně pokryta říční síť významných vodních toků.  

Hlásné profily kategorie B zřizují krajské úřady. Přitom mohou po dohodě využít profilů  

s vodoměrnou stanicí provozovanou ČHMÚ nebo správcem povodí, které nejsou zařazeny v kategorii 

A, případně vodoměrné stanice jiných správců.  

Doporučené vybavení hlásného profilu kategorie B zřízeného v místě vodoměrné stanice ČHMÚ nebo 

správce povodí je v zásadě stejné jako u profilu kategorie A. V ostatních případech je doporučené 

minimální vybavení:  

•  vodočetná lať  

•  orientační měrná křivka průtoků  

Pokud není profil vybaven automatickou stanicí s přenosem dat, musí zřizovatel projednat  

s povodňovým orgánem místně příslušné obce manuální odečítání vodních stavů.  
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