
Èeská republika: Povodnì a ochrana pøed nimi
“Voda má skvìlou pamì� a vždy se snaží dostat tam,
 kde již jednou byla.”                                   T. Morrison

Pøedpovìdní povodòová služba informuje povodòové orgány a obyvatelstvo o možnosti vzniku 
povodòové situace. 
Tuto službu dle Vodního zákona zabezpeèuje Èeský hydrometeorologický ústav ve spolupráci se 
správci povodí.
Hlavní souèástí pøedpovìdní služby jsou výstrahy ÈHMÚ pøed povodòovými jevy, intenzivními 
srážkami a bouøkami. Výstrahy jsou vydávány pøed vznikem nebezpeèné povodòové situace a 
slouží k aktivizaci povodòových orgánù na rùzných úrovních øízení.
Souèástí pøedpovìdní služby jsou i další informace vydávané v prùbìhu povodnì pro potøeby øízení 
aktivit protipovodòové ochrany. Jde o informaèní zprávy ÈHMÚ a státních podnikù Povodí o 
aktuální situaci a dalším pøedpokládaném vývoji v zasažených povodích.
V rámci pøedpovìdní povodòové služby vydává rovnìž pøedpovìdi vodních stavù a prùtokù 
ve vybraných profilech v celé ÈR. 

ÈHMÚ 

Informace o výstrahách platných pro ÈR naleznete 
n a   i n t e r n e t o v ý c h  s t r á n k á c h  È H M Ú  
http://pocasi.chmi.cz

Co to je hydrologická pøedpovìï?Co to je hydrologická pøedpovìï?
Pøedpovìï je informace pøedpovìdní povodòové služby o oèekávaných srážkách, vodních stavech 
nebo prùtocích v urèeném místì a èase. Její pøesné èíselné vyjádøení je však velmi problematické. 
Pøíroda je velmi složitý systém, který nikdy nedokážeme dostateènì pøesnì popsat, proto ani 
pøedpovìdi nebudou nikdy úplnì pøesné. Hovoøíme o nejistotì pøedpovìdí, kterou lze vyjádøit 
použitím pravdìpodobnostních pøedpovìdí.
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Vlastní hydrologické pøedpovìdi pro sí� vybraných 
“pøedpovìdních” profilù naleznete na  internetových 
stránkách ÈHMÚ http://hydro.chmi.cz/hpps

Pøedpovìdní povodòová službaPøedpovìdní povodòová služba
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“Vodì nemùžete vìøit: i rovná hùl se v ní pokøiví.”
W. C. Fields

Obecnì je vìtší problém úspìšnì pøedpovídat povodnì na menších tocích, kde je tøeba poèítat s tím, že pøedpovìï 
se mùže od reality dosti lišit, zvláštì pøi intenzivních bouøkových srážkách. Naopak pro vìtší toky s povodím o 

2rozloze více než 1500 km  pøedpovìï na 24 hodin bývá vìtšinou pomìrnì spolehlivá. 
Byla by ale škoda informace obsažené v pøedpovìdích nevyužít. Nedokážou sice "na centimetr pøesnì" udat 
budoucí výšku hladiny, jejich trend však vìtšinou bývá správný. Pøedpokládá-li pøedpovìï povodeò, je témìø jisté, 
že k významnému vzestupu dojde, možná bude menší než pøedpovídaný, možná bude vìtší, ale pøipraveni byste 
být mìli.

V zimním období hydrologickou pøedpovìï komplikuje 
nedostatek informací o snìhu, respektive o množství 
vody, kterou sníh obsahuje. Zvláštì pokud do snìhu prší 
je obtížné pøesnì pøedpovìdìt, jak rychle sníh bude 
odtávat. Záleží totiž nejen na teplotì vzduchu, ale i 
množství deštì a hustotì snìhu, o které máme jen málo 
informací.

Pøívalové srážky se mohou vyskytnout takøka kdykoliv 
a kdekoliv. Meteorologické modely je pøedpovìdìt 
bohužel nedokážou, nebo� ohniska bouøek (cely) 
vznikají nahodile a již po 15 až 30 minutách mohou 
zase zaniknout. Vìtšinou tak ani není èas 
hydrologickou pøedpovìï zpracovat. Pøi bouøkách je 
proto tøeba sledovat spíše meteorologické radary, 
samotnou oblohu a pøímo množství srážek v okolí.

Meteorologické radary “vidí”, kde vypadávají               
z oblaènosti srážky. Dùležité jsou hlavnì pøi výstraze 
pøed blížícími se bouøkami, které mohou zpùsobit 
pøívalové povodnì.

Lze povodnì pøedpovìdìt?Lze povodnì pøedpovìdìt?
V souèasnoti máme k dispozici øadu dat o prùtocích ve 
vodních tocích a srážkách, máme také meteorologické a 
hydrologické modely, které nám pomáhají odhadnout 
budoucí vývoj poèasí a odtoku. Pøesto není nikdy možné 
povodeò pøedpovìdìt naprosto pøesnì. Procesy v 
atmosféøe i na zemském povrchu a pod ním jsou pøíliš 
složité, než abychom je dokázaly zcela postihnout 
poèítaèovými programy. Naše schopnost pøedpovídat se 
liší v rùzných situacích a pøi rùzných typech povodní. 

U letních povodní z dlouhotrvajících srážek je 
n e j d ù l e ž i t ì j š í  p ø e s n á  p ø e d p o v ì ï  s r á ž e k  
meteorologickým modelem. Pøedpovìï srážek však je to 
nejtìžší v meteorologii. U malých vodních tokù tak 
následná hydrologická pøedpovìï  èasto "nevyjde" 
právì kvùli nepøesné pøedpovìdi srážek. 
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Meteorologický i hydrologický model jsou složité 
poèítaèové programy. Meteorologický model ALADIN 
poèítaný v ÈR napøíklad pøedpovídá množství srážek 
(obrázek nahoøe). 
Hydrologický model SAC-SMA simuluje, co se dìje se 
spadlou vodou v pùdì, než se dostane do vodního 
toku (schéma dole).


