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6 regionálních
předpovědních pracovišť

Centrální předpovědní pracoviště (CPP)
•
•
•
•
•
•


služba krátkodobé předpovědi (denní, noční) – vedoucí směny
služba regionální předp. pro Prahu a Stř. kraj (denní, noční)
výstražná a informační služba (8 hod.)
služba střednědobé předpovědi (8 hod.)
komerční služba (8 hod.)
měsíční výhled (1x týdně)
spolupráce s odd. hydrologických předpovědí

• oddělení vývoje předpovědní služby (OVPS)
•
•

Vývojové aktivity pro potřeby předpovědních pracovišť
Zapojení do projektu MV „Předcházení bezpečnostním rizikům vyvolaných
extrémními meteorologickými jevy – jejich specifikace a inovace
předpovědních a varovných systémů s ohledem na změny klimatu“
(VH20172020017) (spolu s dalšími odd. ČHMÚ)

Regionální předpovědní pracoviště (RPP)
• 4 RPP s nepřetržitým provozem, 2 RPP jen denní služby (Č.B. a
H.K.)
• meteo + hydro
• 2x denně pravidelné tel. konzultace mezi CPP a všemi RPP (a
OHP), kterou vede ved. směny CPP (9.30 a 21.30 hod.)
• dle potřeby nepravidelné konzultace (vydání výstrah) – mohou
iniciovat i RPP nebo HMZ VGHMÚř AČR
• „specializace“ RPP: Plzeň silniční met., Ústí bio předp., Ostrava
smogové situace,…

Základní činnosti CPP a RPP
• Vydávání všeobecných meteorologických
předpovědí
• Zajištění výstražné služby ČHMÚ (SIVS)
- spolupráce s Odborem HMZ VGHMÚř AČR
- Common Alerting Protocol (CAP)
• Zajištění SVRS: vyhlašování / odvolávání
smog. situací, regulací, popř. varování na
zvýšené koncentrace PM10, SO2, NO2, O3
Výstrahy: hlavní distribuce prostřednictvím
GŘ HZS ČR
Distribuce dalším uživatelům, médiím...
www.chmi.cz
www.meteoalarm.eu
mobilní aplikace
sociální sítě
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• Zimní údržba silnic a dálnic: ŘSD, TSK Praha, …
Dálnice D5
POČASÍ:
Zataženo až oblačno, na většině území občasné sněžení. Ojediněle bouřky. Večer přechod
k proměnlivé oblačnosti a sněhovým přeháňkám.

|-------|-------------------|-------------------------------------------------|--------|
| km
|
teploty
|
srážky (P = pravděpodobnost výskytu v %)
|vítr m/s|
|-------|-------------------|------|-----------|------------------------------|--------|
|
| min | max |ext| P(%) | intenzita |
charakter
|dd|ff|fn|
|-------|-------|-------|---|------|-----------|------------------------------|--|--|--|
|0-29
|---/---|---/---|---|0
|||--|--|--|
|-------|-------|-------|---|------|-----------|------------------------------|--|--|--|
|29-80 | -1/-3 | 0/2 |- |90
|slabá
|občasné sněžení
| Z|5 |16|
|-------|-------|-------|---|------|-----------|------------------------------|--|--|--|
|80-131 | -1/-3 | 0/2 |- |80
|slabá
|občasné sněžení
| Z|7 |18|
|-------|-------|-------|---|------|-----------|------------------------------|--|--|--|
|131-151| -2/-4 | -1/1 |- |90
|slabá
|občasné sněžení
| Z|6 |17|
|-------|-------|-------|---|------|-----------|------------------------------|--|--|--|
NEBEZPEČNÉ JEVY:
- od středních poloh tvorba sněhových jazyků
- tvorba sněhové pokrývky: nižší a střední polohy 1-4 cm, nad 600 m 4-6 cm
- večer v nižších polohách tvorbá náledí a mrazků
KOMENTÁŘ METEOROLOGA:
- nárazy větru až 20 m/s - vítr bude večer zvolna slábnout

Vydávání speciálních předpovědí 2.
•
•
•
•
•

PRE
ČEZ Distribuce
E.ON Distribuce
Plynárenství
…

Datum a cas vydani: 17.09. 05:26 UTC (Casy v tabulce jsou ve
SELC)
Vystupy pro PRAHU Data jsou upresnena meteorologem
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Predpoved meteorologickych prvku - Zapadni Cechy
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== CHMU, RPP-Plzen / Cink ==

Zásahy HZS ČR 10.3. a v noci na 11.3. 2019 (Eberhard)
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• Výpočty trajektorií, koncentrací a depozice v případě
radiačních havárií a velkých chemických havárií

SW Visual Weather f. IBL soft

Alert Editor

Editace výstrah – Alert Editor

Výstrahy SIVS, nová výstražná stránka ČHMÚ
Výstrahy na meteorologické i
povodňové jevy
+ výhled na 3.-5. den

Informace SVRS, nová výstražná stránka ČHMÚ
Informace smogového
varovného a regulačního
systému (SVRS)

Pravděpodobnost jevu P(%)
Nový prvek ve výstražném systému ČHMÚ
P(%) představuje pravděpodobnost výskytu nebezpečného
jevu s danou intenzitou, za určité časové období.

Ve výstražném systému rozlišujeme:
P ≤ 50 % možný jev
P > 50 % pravděpodobný jev
P ≈ 100 % pozorovaný/detekovaný/naměřený jev nebo se jev
vyskytne v nejbližší době
P = ? pravděpodobnost neznámá (u výhledu nebezpečných
jevů)
U většiny jevů budou výstrahy vydávány při vysoké
pravděpodobnosti výskytu (P > 50 %)

P ≤ 50 % bude používáno zejména u bouřek (lokální výskyt
bouřek)

Common Alerting Protokol (CAP)
•
•
•
•

Přechod na vydávání výstrah ve formátu CAP
Je to XML formát
V souladu s doporučením Světové met. organizace (WMO)
Pro každý nebezpečný jev, území a časový úsek, v nichž je tento
nebezpečný jev popisován, je vytvořen odpovídající element
obsahující dále informaci o intenzitě a pravděpodobnosti jevu,
textový popis jevu a doporučení preventivních opatření.
• Výhodou je možnost vytváření výstupů na míru jednotlivých uživatelů
a následné technologické zpracování informací.
• Na úroveň ORP
• Od podzimu 2017 je používán pro přenos výstrah na Meteoalarm

Struktura CAP

Distribuce výstrah









Hlavní cesta distribuce z ČHMÚ prostřednictvím GŘ
HZS ČR - ve formátu CAP (potvrzování příjmu HZS)

Další distribuce z GŘ HZS ČR na OPIS HZS krajů, která
je dále zasílají na krajské úřady a obcím s rozšířenou
působností.
Výstražná webová stránka ČHMÚ
Informace prostřednictvím médií (textové výstražné
zprávy)
Výstrahy budou dostupné i v dokončované mobilní
aplikaci (Android, IOS)



Řeší se problematika sociálních sítí (facebook, twitter)



V rámci Evropy www.meteoalarm.eu

Mediální problematika
• Nové Tiskové a informační oddělení (TIO)
o Priorita: koordinace distribuce výstrah na všechny mediální
kanály
o Pokud není výstraha, poskytovat alespoň jeden příspěvek
denně
o Tiskové zprávy

• Nové mobilní aplikace:
o Android (od května 2018)
o IOS (od října 2018)

Jeden nebo více modelů?
From:
Sent: Saturday, April 27, 2019 12:32 PM
To: Chmi@chmi.cz
Subject: Předpověď
Dobrý den,
po vaší předpovědi počasí, kdy jste předpověděli, že bude pršet nebo budou přeháňky
na území Čech, bych okamžitě zrušil relaci předpověď počasí na ČT. Vaše předpověď
byla úplně mimo realitu.
Numerickému modelu Aladin říkám lhář, protože ten je ještě horší v předpovědi než vy.
Vaše obrázky, které zobrazujete na mapě ČR, by mohly posloužit jako omalovánky pro
děti.
Raději zobrazujte obláčky bez deště a když bude nečekaná přeháňka, tak to bude
velice krásné překvapení než zklamání, které předvádí vaše relace.
Že nebude pršet, jsem věděl z Norské předpovědi, která je podle vašich předpovědí
střízlivá vůči srážkám.
Jsem zemědělec, proto tato reakce.
Budu věřit pouze Norskému modelu a vás již sledovat nedudu.
S pozdravem Šamšula.

Problém s předpovědí počasí
• Atmosféra je nelineární dynamický systém, jehož pohyb má
charakter deterministického chaosu. Jedná se o velmi složitý
systém, který se vyznačuje vysokou citlivostí i na malou změnu
počátečních podmínek, což je známé jako „efekt motýlích křídel“.
Atmosféra tak má vlastní hranice předpověditelnosti
(prediktability) pohybu, tedy i předpovědi počasí.
• Ze současných studií vyplývá, že užitečný předstih předpovědi
hlavních cirkulačních útvarů může dosáhnout až deseti dní; u
útvarů konvektivních měřítek se maximální užitečný předstih
odhaduje přibližně na jeden den.
• Počáteční podmínky předpovědi také nelze určit naprosto přesně.
Kvalita každé analýzy stavu atmosféry bude ovlivněna různými
chybami, ať jsou to chyby měření, nedostatek klasických měření v
mnoha regionech, aproximace (přiblížení) použité ve výpočtu
analýzy, aproximace použité v předpovědních modelech a tak dále.
Tyto počáteční chyby pak za určitých podmínek velmi rychle rostou
během předpovědi; prediktabilita atmosférických jevů je v těchto
případech nižší. Například velmi malá změna v počátečních
podmínkách může vést k rozdílům dosahujícím i více než 100km v
počítané poloze bouřek v předpovědi na 24 hodin, a to i v případě

(Budoucí) vývoj předpovědi počasí
Systémy předpovědi počasí budou dále zdokonalovány
těmito základními směry:
• Zvyšováním kvality deterministické předpovědi.
Toho se dá dosáhnout jednak kvalitnější analýzou
počátečních podmínek s podchycením jejich
jemnějších struktur, jednak zdokonalením a rozvojem
realistického fyzikálního popisu chování atmosféry. To
s sebou nese mimo jiné potřebu kvalitních,
prostorově a časově hustých pozorování atmosféry a
zemského povrchu, a také potřebu zvyšování rozlišení
výpočetní mřížky atmosférických modelů.
• Zvyšováním kvality ansámblových/multimodelových předpovědí. Zde je jednou z nutných
podmínek stavět ansámblové předpovědi právě na
dobrých deterministických modelech, které ansámbl
tvoří.

Ansámblové předpovědi 1.

Ansámblové předpovědi 2.

10m wind gust probability

Pravděpodobnost sněhových srážek - SIVS
Umístění ve VW CPP: 03 – Snehove jevy/Model/Pravděpodobnost/multimodel
(ENS ECMWF) SN vetsi nez mm …

Tyto výstupy jsou k dispozici i jako obrázky v Message Viewer na CPP pod záhlavím
QSY(Z) E(I,Q)89 OKPR ddhh00, kde Y=multimodel, Z=ENS ECMWF a E=12h, I=24h
a Q=48h. Mapy se bohužel stále neobjevují na portálových stránkách „Mapy SIVS“

Pravděpodobnost mrznoucích srážek - SIVS
Výpočet mrznoucích srážek z modelů ve VW vychází z druhé metody určující
druh srážek (viz výše)
Umístění ve VW CPP: 04 – Namrazove jevy/Model/Pravdepodobnost/
Pravdepodobnost mrznouci dest 6(12,24)h

Poznámka:
a) Za mrznoucí srážku je považovaná jakákoliv mrznoucí srážka větší než 0,1 mm
bez rozdílu na období sčítání (za 6,12 nebo 24h).
b) Jedná se jen o pravděpodobnost na základě multimodelu

Předpověď mlh ve VW
Možnost změnit oblast a pomocí Multi View zobrazit více předpovědí v čase

Mrznoucí mlhy VW CPP: 09 – Mlhy a nizka oblacnost/Model/Mlhy mrznouci AIP

Předpověď mlh ve VW
Umístění ve VW CPP: 09 – Mlhy a nizka oblacnost/Model/Mlhy AIP

Stavba nového CPP
Architektonický návrh z roku
2017
Navržena jako pasivní budova
Dokončení v roce 2021

Aktuální stav

Děkuji Vám za pozornost

