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ČINNOST A STRUKTURA ČHMÚ

Ukázky výstupů z projektu Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny 
v sektorech vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření.

Organizační uspořádání
Ústav má na pracovištích v Praze, sedmi regionálních pobočkách (Praha, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno, Ostrava), na profesionálních 
a leteckých stanicích, observatořích a dalších odloučených pracovištích 727 zaměstnanců (ke konci roku 2012), kterým pomáhá téměř 1 500 dobrovolných pozorovatelů. 

Produkty
• Předpovědní povodňová služba,  výstražné informace, další podklady pro 

hlásnou povodňovou službu (informace o srážkách, vodních stavech aj.) 
• Smogový varovný a regulační systém (SVRS)
• Meteorologické předpovědi od velmikrátkodobých (nowcasting) přes krátko-

dobé, střednědobé až po dlouhodobé Speciální meteorologické předpovědi 
(pro civilní letectví, zimní údržbu komunikací, zemědělství aj.)

• Hydrologické předpovědi
• Klimatologická databáze CLIDATA
• Systémy ISVS v oblasti vod (ARROW, HYDROFOND)
• Informační systém kvality ovzduší (ISKO)
• Národní inventarizační systém emisí skleníkových plynů (NIS)
• Vyhodnocení stavu vod v rámci zpracování hydrologické bilance a Hydrologická 

ročenka ČR
• Ročenka Znečištění ovzduší na území ČR
• Posudková a znalecká činnost v oborech působnosti

Výzkum
Ústav provádí aplikovaný i základní výzkum a vývoj. Významnými projekty v po-
slední době byly např.: řešení grantových projektů jak českého, tak meziná-
rodního výzkumu. Jsou to např. projekty na vyhodnocení povodňové situace 
v červenci 1997 a vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002, následně 
povodní i v letech 2006, 2009, 2010. Dále pak vývoj aplikací numerického před-
povědního modelu ALADIN a hydrologických předpovědních systémů AquaLog 
a HYDROG, prevence a ochrana před povodněmi, výzkum oblačných struktur 
a konvekčních jevů, výzkum, vývoj a implementace nových měřicích metod pro 
hodnocení znečištění ovzduší atd. Byl zahájen projekt Vývoj regionálního klima-
tického modelu, ČHMÚ se rovněž podílí na monitorování ozonové vrstvy a UV 
slunečního záření nebo na zpřesnění odhadů dopadu klimatické změny v sekto-
rech národního hospodářství.

Publikace
Ve vlastním nakladatelství ústav vydává odborné publikace a odborný časopis. 
Recenzovaný odborný časopis Meteorologické Zprávy je vydáván již od r. 1947, 
v několika edičních řadách i jako monografi e vyšlo více než 600 publikací. Ze 
stěžejních publikací vydaných v posledních letech jsou to např.:
• Meteorologický slovník výkladový a terminologický (1993)
• Dějiny meteorologie v českých zemích a na Slovensku (2001)
• Fenologický atlas (2004)
• Atlas podnebí Česka (2007)
• Historie a současnost hydrometeorologické služby na jižní Moravě (2008)

Česko bylo jedním ze zakládajících členů Světové meteorologické organizace 
a ČHMÚ jako představitel národní hydrometeorologické služby v Česku spolupra-
cuje s četnými mezinárodními i domácími organizacemi a institucemi. Jsou to ze-
jména Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), UNESCO, Hospodářská 
komise OSN pro Evropu (UN ECE), Program OSN pro životní prostředí (UNEP), Me-
zinárodní unie hydrologických věd (IAHS), EUMETSAT, Evropské centrum pro střed-
nědobou předpověď počasí (ECMWF) atd. V národním měřítku existuje úzká sou-
činnost s povětrnostní službou armády ČR, vysokými školami, ústavy Akademie 
věd ČR a vědeckými společnostmi i rezortními a dalšími odbornými institucemi.

Spolupráce

Podle zřizovací listiny vydané 
Ministerstvem životního 
prostředí vykonává Český 
hydrometeorologický ústav jako 
příspěvková organizace funkci 
ústředního státního ústavu 
České republiky pro obory čistota 
ovzduší, hydrologie, jakost vody, 
klimatologie a meteorologie 
jako odborné služby poskytované 
přednostně pro státní správu. Pro 
výkon státní služby ČHMÚ:
• zřizuje a provozuje státní monito-

rovací a pozorovací sítě pro sledo-
vání kvantitativního a kvalitativ-
ního stavu atmosféry a hydrosféry 
a příčin vedoucích k jejich znečiš-
ťování nebo poškozování, 

• odborně zpracovává výsledky po-
zorování, měření a monitorování 
při dodržování zásad Evropského 
společenství,

• sleduje množství a jakost po-
vrchových a podzemních vod 
ve státní síti,

• vytváří a spravuje databáze o sta-
vu a kvalitě ovzduší a o zdrojích 
jeho znečišťování, jakož i o množ-
ství a kvalitě vody ve smyslu le-
gislativy Evropského společenství 
a mezinárodních smluv,

• poskytuje informace o charakte-
ristikách a režimech atmosféry 
a hydrosféry,

• poskytuje operativní informace 
o stavu atmosféry a hydrosféry, 
předpovědi a výstrahy upozorňují-
cí na nebezpečné hydrometeoro-
logické jevy,

• provádí vědeckou a odbornou 
činnost,

• vydává a rozšiřuje odborný časo-
pis Meteorologické zprávy a další 
periodika s odborným zaměřením.

Na základě pověření nebo oprávnění 
vykoná např.:
• funkci regionálního telekomuni-

kačního centra v systému Svě-
tové služby počasí koordinované 
Světovou meteorologickou orga-
nizací (dále jen „SMO“),

• funkci národního referenčního 
střediska pro Hydrologický opera-
tivní mnohoúčelový subprogram 
SMO (dále jen “HOMS”),

• funkci národního radiačního stře-
diska SMO,

• funkci centrálního pracoviště Ra-
diační monitorovací sítě České 
republik,

• funkci referenčního pracoviště 
pro modelování znečištění ovzdu-
ší pro účely hodnocení kvality 
ovzduší ve smyslu legislativy Ev-
ropského společenství pro Čes-
kou republiku.

Foto ČTK

Představitelé ČHMÚ, ředitel Ivan Obrusnik (úplně vpravo) 
a Radim Tolasz předali Atlas podnebí Česka i prezidentu 
republiky Václavu Klausovi.
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