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ČHMÚ

Oddělení povrchových vod a oddělení hydrologických předpovědí



Dozvíme se, že pro naši lokalitu je vydána výstraha na velmi silné bouřky a přívalové 

srážky a následné přívalové povodně.

Nejdříve je možnost se podívat přímo na výstražné informace ČHMÚ na webových 

stránkách,  https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/vystrahy/index.html

Podívám se také na předpokládané rozložení srážek dle několika pokud možno lokálních 

modelů (Aladin, Icon, WRF, polský model, atd.), ne na meteogram pro daný bod, ale právě 

na plošné rozložení srážek.

https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ov/aladin/results/ala.html#prec? 

https://www.wetterzentrale.de/en/topkarten.php?model=ico&time=3&lid=OP

https://www.windy.com http://www.meteo.pl/

Následně se podívám na mapu nasycení území dle aplikace indikátor přívalových povodní 

(FFI). Zde zjistím, do jaké kategorie nasycení území moje lokalita spadá, a také jaké jsou 

rizikové úhrny srážek za 1, 3, 6 hodin. https://hydro.chmi.cz/hpps/main_rain.php?mt=ffg  

Poté už opět sleduji meteorologický radar, pokud se bouřky začínají vyskytovat, tak 

Indikátor přívalových povodní a data ze srážkoměrných a vodoměrných stanic 

Horký letní den, kam se mám podívat předem, co hrozí?



Ukázka dne s výstrahou na přívalové srážky a povodně



Ukázka dne s výstrahou na přívalové srážky a povodně



Výstraha: 
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/vystrahy/index.html 

Radar: 
https://radar.bourky.cz/

Hlásná a předpovědní povodňová služba:
https://hydro.chmi.cz/hpps/main_rain.php?mt=ffg 

Aplikace Indikátor přívalových povodní (FFI):
https://experience.arcgis.com/experience/f7ada465fba941399057cbce595e59e0/page/Stránka-s-mapou/

Stránky podniku povodí: http://www.pla.cz/portal/sap/cz/PC/

Portál hladiny: https://www.hladiny.cz/cz/en#lvs#map#10066#SR-Nymburk

Případně lokální varovné systémy obcí

Sociální sítě, v dnešní době již poměrně rychlé informace, když se něco děje

Facebook, Twitter, Youtube atd.

Kde se dostanu k aktuálním informacím, že povodeň vzniká právě u mne?



Velká ničivá síla přívalové povodně, přívalová vlna často unáší stromy či jejich 

části, auta, části poničených domů a jiných větších předmětů

Krajina: významná eroze, sesuvy, změna říčních koryt

Stavby: významné majetkové škody, poničení mostů, silnic, částí i celých domů

Jak přívalová povodeň působí na krajinu a jak na stavby?



Podrazí nohy, člověk se nedostanete z vody, silná přívalová vlna odnese i auto, 

Důležité je vzít si ponaučení z přívalových povodní u nás v posledních cca 10 letech 

a z přívalových povodní v Německu v roce 2021 (sklepy - lidé zde zůstali uvězněni)

Jak přívalová povodeň ohrožuje životy lidí?



Mají-li volný retenční objem, pak fungují jak rybníky, tak malé vodní nádrže.

Pokud se však naplní, tak pozor, jsou poté i zdroj nebezpečí (protržení hráze při 

nedostatečné kapacitě bezpečnostního přelivu).

Jak za přívalové povodně fungují rybníky a další malé vodní nádrže? 
Pomohou?

Metly – povodeň 2002 Mlýnice – povodeň 2010 hráz nad Komňou – 2013

1872 - Mladotický 

rybník, protržení 

hráze po prudkém 

přívalovém dešti 



Děkuji za pozornost
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Ukázka přívalových povodní z 
předchozích let
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Přívalové povodně 2009, 2010

2009 - Mimořádná meteorologická situace

Dlouhotrvající vlhké severovýchodní proudění, téměř každý den silné a velmi silné 

bouřky a přívalové srážky.

Přívalové povodně 2010 – velmi intenzivní srážky v Jizerských horách a blízkém okolí



Přívalové povodně 2013

V roce 2013 byla aplikace Indikátor přívalových povodní (FFI) již v testovacím provozu.

Dostupná nasycenost území ČR v denním kroku.

Pravidelné výpočty odhadu rizika vzniku přívalové povodně nebyly veřejně k dispozici

Stále podhodnocený meteorologický radar

Testovací výsledky aplikace FFI



Přívalové povodně 2020 - Uničovsko

https://storymaps.arcgis.com/stories/878800fbefee43fb850

c89ac587cb263


