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Systém integrované výstražné služby (SIVS) je společně poskytovaná výstražná služba Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a Odboru 
hydrometeorologického zabezpečení Vojenského geografi ckého a hydrometeorologického úřadu (Odboru HMZ VGHMÚř – meteorologická služ-
ba Armády ČR) pro území ČR v oblasti operativní meteorologie a hydrologie. Výstražné informace SIVS vydává centrální předpovědní pracoviště 
ČHMÚ v Praze po konzultaci s regionálními předpovědními pracovišti ČHMÚ a po konzultaci s Odborem HMZ VGHMÚř. Výstražná informace se 
vydává na nebezpečné meteorologické a hydrologické prvky a jevy (dále jen jevy). Ke každému jevu se na základě míry jeho intenzity přiřazuje 
jeden ze 3 stupňů nebezpečí, přičemž se bere do úvahy i úroveň pozornosti, kterou je třeba předpovídané situaci věnovat, možné škody, rozsah 
postiženého území, příp. i ohrožení životů. V rámci SIVS může být výstražná informace vydána na celkem 31 nebezpečných jevů, rozdělených 
do 8 skupin.

Stupeň nebezpečí Úroveň nebezpečí Popis nebezpečí a aktivit

Žádný B zelená
Běžná situace, nehrozí nebezpečí, není třeba věnovat pozornost. Na tento stav se nevydává žádná vý-
stražná informace.

Nízký N žlutá
Představuje potenciální nebezpečí, ale neočekává se neobvyklý nebezpečný jev. Doporučuje se věno-
vat pozornost hydrometeorologickým podmínkám při provádění aktivit vystavených jejich působení.

Vysoký V oranžová
Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev. Je nezbytná 
bdělost a potřeba sledování hydrometeorologické situace. Lze očekávat materiální škody na větším 
území nebo velké následky při lokálním postižení a omezení prováděných aktivit.

Extrémní E červená

Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný a výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologic-
ký jev. Je nezbytná nejvyšší ostražitost a potřeba častého sledování informací o hydrometeorologické 
situaci. Lze očekávat značné materiální škody na velkém území nebo katastrofi cké následky při lokál-
ním postižení, ohrožení životů a výrazné omezení prováděných aktivit.

Skupina jevů Kód Nebezpečný jev

I. Teplota

1 Vysoké teploty

2 Velmi vysoké teploty

3 Extrémně vysoké teploty

4 Prudký pokles teploty

5 Silný mráz

6 Velmi silný mráz

7 Extrémní mráz

II. Vítr

1 Silný vítr

2 Velmi silný vítr

3 Extrémně silný vítr

III. Sněhové
     jevy

1 Nová sněhová pokrývka

2 Vysoká sněhová pokrývka

3
Extrémní sněhová
pokrývka

4 Silné sněžení

5 Sněhová bouře

6 Sněhové jazyky

7 Zavěje

IV. Námrazové 
     jevy

1 Náledí

2 Četné náledí

3 Ledovka

4 Silná ledovka

5 Velmi silné ledovka

6 Silná námraza

V. Bouřkové
    jevy

1 Silné bouřky

2 Velmi silné bouřky

2a
Velmi silné bouřky 
s přívalovými srážkami

3 Extrémně silné bouřky

3a
Extrémně silné bouřky 
s přívalovými srážkami

VI. Dešťové 
     srážky

1 Vydatný déšť

2 Velmi vydatný déšť

3 Extrémní srážky

VII. Povodňové 
      jevy

1 Povodňová bdělost

2 Povodňová pohotovost

3 Povodňové ohrožení

4
Extrémní povodňové 
ohrožení

VIII. Požáry
1 Nebezpečí požárů

2 Vysoké nebezpečí požárů

Ukázka aplikace JSWarn View (nástroj pro detekci 
a předpovědi nebezpečných přívalových srážek 
pomocí radarových odhadů srážek) ze dne 
13. 7. 2011 21:50 hod. Nahoře vlevo aktuální 
srážky, nahoře vpravo předpověď na +30 min., 
dole vlevo předpověď na +60 min., dole vpravo 
předpověď na +90 min. Sumace srážek je za 
15, 30, 60 a 180 minut.

Pohled na tlakovou Pohled na tlakovou 
níži Kyrill ze dne níži Kyrill ze dne 
18. 1. 2007 22:00 18. 1. 2007 22:00 
UTC (a., b.) a Emma UTC (a., b.) a Emma 
ze dne 1. 3. 2008 ze dne 1. 3. 2008 
10:00 UTC (c., d.). 10:00 UTC (c., d.). 
Část a. a c. snímek Část a. a c. snímek 
z družice MSG (pro-z družice MSG (pro-
dukt AIRMASS), dukt AIRMASS), 
část b. a d. kombi-část b. a d. kombi-
novaná radarová in-novaná radarová in-
formace spolu s pří-formace spolu s pří-
zemními měřeními zemními měřeními 
(SYNOP).(SYNOP).

Předpověď maximálních nárazů větru za 24 hodin z modelu ALADIN. 
Výstup ze dne 4. 1. 2012 UTC, předpověď 
od 5. 1. 2012 18 UTC do 6. 1. 2012 18 UTC.

Hlášení z GŘ Hasičského záchranného sboru (HZS) při přechodu výrazné studené fronty dne 
13. 7. 2011 20.17 hod., barevná kolečka – hlášení HZS, barevné pole – radarová informace, 
černé křížky – blesky (příklad z aplikace Visual Weather).
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IV.PŘEDPOVĚDNÍ A VÝSTRAŽNÁ SLUŽBA, 
EXTRÉMNÍ POČASÍ
FORECASTING AND WARNING SERVICE, EXTREME WEATHER 


