158

IV. ZPRACOVÁNÍ DAT A JEJICH POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNOSTI

IV. ZPRACOVÁNÍ DAT A JEJICH POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNOSTI
IV. PROCESSING OF DATA AND ITS PUBLICATION
The first part of this chapter outlines operational information that is provided by the Hydrological Forecasting Service of the CHMI
in Prague and in its regional branches. This information is based on the assessment of operational data, i.e. those data that are collected
in real time from automatic stations or data communicated by the observers immediately after the measurement was made. Data taken
over from the River Basin Authorities are included as well. The second part of the chapter informs about regime outputs, which can be
ordered and obtained from the CHMI. Information on surface and groundwater quality is available free of charge via IS ARROW at http://
hydro.chmi.cz/isarrow. The last part shows examples of some operational and regime outputs.
Zřizovací listinou je ČHMÚ uloženo především zakládat a provozovat měřící stanice a sítě, odborně zpracovávat a vyhodnocovat
výsledky pozorování a měření, vytvářet a spravovat databáze, poskytovat informace o charakteristikách a režimech vybraných prvků
a poskytovat předpovědi a výstrahy. Od 1. února 1997 je ČHMÚ pověřen funkcí zpracovatele nebo ověřovatele standardních hydrologických
údajů ve smyslu ČSN 75 1400 „Hydrologické údaje povrchových vod“. Norma byla aktualizována a platné znění je účinné od 1. 2. 2014. Pro
podzemní vody je v platnosti ČSN 75 1500 „Hydrologické údaje podzemních vod“.
Vyhláškou č. 252/2013 Sb. jsou ČHMÚ určeny povinnosti v oblasti evidence stavu povrchových a podzemních vod, jejich ukládání
a předávání do informačního systému veřejné správy. Jde o:


údaje o číselném identifikátoru, velikosti plochy a územní identifikaci rozvodnic hydrologického povodí,



údaje o typu, číselném identifikátoru a územní identifikaci staveb sloužících k pozorování stavu povrchových vod,



údaje o názvu, územní identifikaci a číselném identifikátoru hydrogeologických rajonů a názvu příslušných útvarů podzemních vod
a názvu mezinárodní oblasti povodí na území ČR,



údaje o naměřeném průtoku vody a údaje o přirozeném průtoku vody ve vodních tocích ve vybraných vodoměrných stanicích podle
výstupů hydrologické bilance množství vody (v měsíčním kroku) a údaje o územní identifikaci profilů sledování množství povrchových
vod,



údaje charakteristických hodnot vybraných ukazatelů jakosti povrchových vod z výsledků hodnocení v profilech sledování jakosti
povrchových vod a údaje o jejich územní identifikaci,



údaje o přírodních zdrojích podzemních vod pro jednotlivé hydrogeologické rajony v rámci dílčích povodí a mezinárodních oblastí
povodí na území ČR podle výstupů hydrologické bilance množství vody, režimu hladin podzemních vod podle výstupů získaných
z monitorovací sítě kvantitativního stavu podzemních vod a o územní identifikaci objektů monitorovací sítě kvantitativního stavu
podzemních vod,



údaje získané z monitorovací sítě chemického stavu podzemních vod a údaje o územní identifikaci objektů monitorovací sítě
chemického stavu podzemních vod.

K průběžnému informování odborné i laické veřejnosti slouží řada standardních výstupů, které jsou vydávány buď periodicky, nebo
je lze u ČHMÚ objednat.
V roce 2007 byl ČHMÚ jako celek certifikován na normu pro řízení kvality ISO 9001:2000. V roce 2010 a 2013 ústav obhájil
certifikát pro řízení kvality ISO 9001:2008. V roce 2016 získal ČHMÚ jako jeden z prvních ústředních státních ústavů ČR certifikát podle
ISO 9001:2015, což potvrzuje náležité zavedení managementu kvality.

IV.1 Operativní informace
Pozorované a měřené údaje z vybrané části hydrologické a meteorologické pozorovací sítě (tzv. hlásná síť) jsou operativně
zpracovávány v závislosti na aktuálních potřebách operativní hydrologie. Data slouží pro zpracování operativních informací o situaci
na vodních tocích, o stavu podzemních vod a pro vypracování hydrologických předpovědí.
Hydrologickou předpovědní povodňovou službu vykonává dle pověření vodního zákona (zákon č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, § 73, odst. 1) Český hydrometeorologický ústav. V rámci ČHMÚ ji pak zabezpečují Centrální předpovědní pracoviště v Praze
ve spolupráci s regionálními předpovědními pracovišti poboček. Operativní informace a předpovědi jsou spolupracujícím organizacím
(včetně zahraničních partnerů) předávány informačním systémem ČHMÚ v elektronické formě. Odborná i laická veřejnost může nalézt
operativní údaje také na internetových stránkách ČHMÚ (viz podkapitola IV.1.1).
Za povodňových situací se objem a frekvence vytvářených informací zvyšuje podle potřeby a vývoje povodně. Pracoviště
předpovědní povodňové služby ČHMÚ spolupracují hlavně s povodňovými orgány na ústřední a regionální (krajské) úrovni, operačními
středisky HZS, správci vodohospodářsky významných toků (s. p. Povodí) a ostatními účastníky ochrany před povodněmi dle Metodického
pokynu MŽP pro zajištění provozu hlásné a předpovědní povodňové služby (HPPS) z roku 2011.
Hlavními druhy poskytovaných informací jsou:


výstrahy HPPS na výskyt nebezpečných meteorologických a hydrologických jevů, zejména extrémních srážek a dosažení limitů SPA,



informační zprávy HPPS o hydrometeorologické situaci, včetně předpokládaného vývoje (při povodňových situacích),



informace o vodních stavech a průtocích ve stanicích hlásné sítě a dosažených SPA,



krátkodobé hydrologické předpovědi,



v zimním období zásoby vody ve sněhové pokrývce pro vybraná povodí,



v konvektivní sezoně (duben – říjen) ukazatel nasycení území ČR vodou a potenciálně rizikové úhrny srážek za 1, 3 a 6 hodin.

Kromě těchto druhů operativně poskytovaných informací oddělení hydrologických předpovědí Centrálního předpovědního
pracoviště v Praze (CPP-OHP) pravidelně sestavuje písemné týdenní, měsíční a roční zprávy o hydrometeorologické situaci a suchu
na území ČR (tyto zprávy jsou archivovány na stránkách ČHMÚ v sekci sucho) a zprávy mimořádné, souhrnně hodnotící výjimečné
odtokové situace (povodně, sucha). Písemné zprávy vyhotovují a distribuují v regionálním měřítku také pobočky ČHMÚ.
Koncem roku 1999 publikoval ČHMÚ „Odborné pokyny pro hlásnou povodňovou službu“, prováděné podle tehdy platného
vládního nařízení o ochraně před povodněmi. Pokyny byly v prosinci roku 2012 upraveny tak, aby respektovaly novelizovaný metodický
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pokyn MŽP ČR z roku 2011, jenž upřesňuje systém hlásné a předpovědní povodňové služby. Tato provozní pomůcka pro vykonávání
hlásné povodňové služby obsahuje textovou část s přílohami, grafickou část a evidenční listy hlásných stanic. Aktualizace textu Odborných
pokynů včetně evidenčních listů jsou prováděny v elektronické podobě a jsou dostupné prostřednictvím internetové aplikace (http://hydro.
chmi.cz/hpps) a také na portálu ČHMÚ (http://portal.chmi.cz). Za aktualizace a správu prezentace je odpovědný ČHMÚ.
Internetová aplikace slouží nejen jako elektronická verze Odborných pokynů pro hlásnou povodňovou službu, ale rovněž
k informování povodňových orgánů a dalších subjektů povodňové služby, i přímo veřejnosti, zejména o možnosti vzniku nebezpečné
meteorologické a hydrologické situace, případně povodně, o jejím vývoji, a také o průběhu vodních stavů a průtoků ve vybraných hlásných
profilech.
Prezentace je dostupná běžnými internetovými prohlížeči na adrese http://hydro.chmi.cz/hpps nebo odkazem z domovské stránky
ČHMÚ. Jejím obsahem jsou:
a) výstražné a informační zprávy předpovědní povodňové služby vydané Centrálním předpovědním pracovištěm ČHMÚ,
b) aktuální údaje z vybrané sítě hlásných profilů (přibližně 450 profilů),
c) předpovědi vodních stavů a průtoků pro vybrané předpovědní profily (asi 110 profilů),
d) Odborné pokyny pro hlásnou povodňovou službu včetně evidenčních listů všech přibližně 430 hlásných profilů kategorie A a B,
e) aktuální údaje z vybraných srážkoměrných a klimatologických stanic a radarů ČHMÚ.
Prezentace slouží jako základní rozcestník pro potřeby informování v systému HPPS. Kromě zmiňovaných údajů jsou z prezentace
přímé odkazy na uveřejňované výstupy meteorologického předpovědního modelu ALADIN a na podrobné stránky s radarovými odhady
srážek.
Pro vybrané profily jsou zobrazovány pravidelně zpracovávané předpovědi hydrologickým modelem (s předstihem 66 hodin).
Předpovědi hydrologických modelů jsou aktuálně zobrazovány asi pro 110 profilů, kde je zajištěna dostatečná spolehlivost předpovědí.
Výsledky jsou však velmi závislé na vstupech srážek a úspěšnosti srážkové předpovědi. Proto je nutno zveřejňované předpovědi vnímat
pouze jako pravděpodobný vývoj v případě naplnění předpovědi množství srážek.
IV.1.1 Informace na webových stránkách
 (http://hydro.chmi.cz/hpps/main_rain.php?mt=ffg)
Indikátor přívalových povodní (Flash Flood Guidance)
Tato aplikace se nachází v menu „Přívalové povodně“ a je provozována pouze v konvektivní sezóně (duben – říjen). Produkty
této aplikace jsou ukazatel nasycení a sumy srážek za 1, 3 a 6 hodin. Ukazatel nasycení reprezentuje odhad aktuální nasycenosti
území ČR vodou k 8. hodině místního času. Je odvozován v denním kroku pomocí jednoduchého modelu bilance srážek, odtoku
a evapotranspirace. Vysoká nasycenost území představuje potenciální riziko zvýšeného povrchového odtoku při vypadnutí většího
úhrnu srážek. Sumy srážek za 1, 3 či 6 hodin představují potenciálně rizikové úhrny srážek za danou dobu trvání a jsou odvozovány
denně k 6. hodině UTC. Jejich odvození probíhá pomocí jednoduchého srážkoodtokového modelu s nastavenou prahovou hodnotou.
Hodnoty představují úhrn srážek pro území velikosti 3x3 km, který by potenciálně mohl způsobit povrchový odtok z daného území
s dobou opakování přibližně 2 až 5 let.
 (http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/snih/aktual.htm)
Vypočítané zásoby vody ve sněhové pokrývce
V zimním období jsou na stránkách HPPS v menu „Aktuální data“ v záložce „Sníh“ prezentovány za uplynulý týden vypočítané zásoby
vody ve sněhové pokrývce, a to pravidelně nejpozději v úterý v 13:00. Vypočtené hodnoty jsou zveřejňovány jak v grafické (mapy),
tak tabelární formě, doplněné krátkou situační zprávou, která obsahuje informace o aktuálním množství a rozložení sněhové pokrývky
v rámci území ČR. Nedílnou součástí této zprávy je také očekávaný vývoj do následujícího termínu měření vodní hodnoty ve sněhové
pokrývce.
 (http://hydro.chmi.cz/hpps/main_rain.php)
Aktuální srážky
Informace o spadlých srážkách se nachází v menu „Srážky“ v záložce „Aktuální srážky“. Prezentované mapy jsou kombinací výstupů
meteorologických radarů a pozemních srážkoměrů, popř. jsou spočteny pouze z údajů srážkoměrů nebo radarů podle dostupnosti dat.
K dispozici jsou klouzavé sumy srážek za 1, 3, 6 a 24 hodin.
V menu „Srážky“ je také možnost zobrazení aktuálních hodinových úhrnů srážek z pozemních srážkoměrů (http://hydro.chmi.cz/
hpps/hpps_act_rain.php), a to v záložce „Aktuální srážky – data pozemních srážkoměrů“.
 (http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_pzv.php)
Aktuální stav podzemních vod v hlásné síti
Informace je dostupná z menu „Aktuální data“ v záložce „Podzemní vody“.
 (http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/pruvodce.htm)
Vzdělávací sekce
Na stránkách HPPS v menu „Dokumenty HPPS“ v záložce „Jak rozumět předpovědi“ byla vytvořena vzdělávací sekce. Součástí
těchto stránek jsou tři verze elektronických publikací pro vodohospodářskou veřejnost, povodňové orgány a laickou veřejnost. Tyto
publikace by měly s ohledem na cílovou skupinu dostatečně osvětlit problematiku jednotlivých typů hydrologických předpovědí, jejich
vnímání a v neposlední řadě také možnosti jejich využití. Součástí publikace pro veřejnost je také jednoduchý KVÍZ, prostřednictvím
kterého si mohou uživatelé ověřit, jaké mají znalosti o povodních a protipovodňové ochraně. Zvýšená pozornost je zaměřena
na pravděpodobnostní předpovědi, jejichž rozvoj je jedním z úkolů předpovědní služby. Cílem prezentovaných dokumentů je doplnění
dostupných informací hydrologické předpovědní služby a dále materiály a návody k chování se za krizových situací. Prezentované
publikace je možné rovněž stáhnout ve formátu PDF. Součástí vzdělávací sekce je také vyhodnocení hydrologických modelových
deterministických předpovědí a databáze povodňových zpráv z významných povodní posledních let.
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 (https://www.facebook.com/ChmuHydrologie?fref=ts)
Facebook
Převládají informace o aktuální povodňové situaci a regionech s vydatnými dešti, dále v zimním období informace o sněhové pokrývce
a jejím měření.
 (https://twitter.com/CHMU_hydrologie)
Twitter
Na stránkách twitterového účtu ČHMÚ_hydrologie jsou uveřejňovány zajímavosti z oblasti hydrologie jak na území ČR, tak i ze světa.
V době povodní jsou zde automaticky generovány informace o překročení a podkročení SPA a také komentáře k aktuální hydrologické
situaci.
 (https://www.povis.cz)
POVIS
Povodňový informační systém v oblasti ochrany před povodněmi:
–

umožňuje integraci informací z různých datových zdrojů,

–

publikuje data do digitálních povodňových plánů,

–

kontroluje přijetí a verifikaci zápisů a adekvátní reakce na ně,

–

umožňuje koordinovanou aktualizaci dat,

–

tvoří ucelené informační základny o průběhu povodňových událostí.

IV.2 Režimové informace
IV.2.1 Kvantitativní údaje povrchových vod
Měření se provádí v síti vodoměrných stanic povrchových vod (viz příloha PI.4.1E). Hydrologické údaje se vydávají v souladu
s výše zmíněnou ČSN 75 1400 a jsou nezbytným podkladem zejména pro: návrh, výstavbu a provoz vodních nádrží, vodohospodářských
děl a zařízení na vodních tocích, úprav vodních toků; návrh a výstavbu mostů a jiných zařízení křižujících vodní toky a propustků
v železničních, dálničních a silničních tělesech; řešení ochrany území a objektů před povodněmi na vodních tocích; řešení zásobování
vodou z povrchových zdrojů a vypouštění odpadních vod; řešení ochrany jakosti a množství povrchových vod a životního prostředí.
Standardní hydrologické údaje o povrchových vodách poskytuje ČHMÚ pro libovolný profil říční sítě. Nejčastěji používané
a poskytované jsou základní hydrologické údaje:


plocha povodí A [km2],



dlouhodobá průměrná roční výška srážek na povodí Pa [mm],



dlouhodobý průměrný průtok Qa [m3.s–1, l.s–1],



M-denní průtoky QMd nebo p-procentní denní průtoky Qp%d [m3.s–1, l.s–1],



N-leté (maximální) průtoky QN ≤ Q100 [m3.s–1].

Základní hydrologické údaje (Pa, Qa, QMd) jsou zpracovány na základě skutečně pozorovaných hodnot za jednotné referenční
období, v současné době je to období let 1981–2010.
Hodnoty N-letých (maximálních) průtoků jsou zpracovány z řad kulminačních průtoků vyhodnocených ve vodoměrných stanicích
za celé období pozorování včetně historických povodní.
Poskytované údaje o průtocích zpracovatel zatřídí podle předpokládané spolehlivosti do jedné ze čtyř tříd podle ČSN 75 1400.
Standardně jsou dále poskytovány:


N-leté průtoky s dobou opakování N = 200 let a 500 let,



teoretické povodňové vlny s kulminačními průtoky QN ≤ Q500,



pozorované povodňové vlny coby průběhy vodních stavů [cm] nebo průtoků,



dlouhodobé průměrné průtoky určitých měsíců nebo hydrologických sezon,



pozorované nebo odvozené časové řady průměrných denních, měsíčních, sezonních a ročních průtoků,



funkce překročení průměrných denních, měsíčních, sezonních a ročních průtoků za víceleté období.

Nestandardní údaje jsou poskytovány v rámci technických, metodických a kapacitních možností. Příkladem nestandardních údajů
jsou N-leté minimální průtoky daného trvání, charakteristiky nedostatkových objemů, umělé průtokové řady, tzv. odovlivněné průtoky apod.
K nestandardním údajům patří také velmi často žádané hydrologické podklady pro hodnocení bezpečnosti vodních děl při povodních
(dle technické normy vodního hospodářství TNV 75 2935 „Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních“) zpracovávané novými
metodickými přístupy, které pro svoji náročnost jsou poskytovány formou hydrologické studie. Pro odvození teoretických extrémních
povodňových vln je nejčastěji používán statistický přístup s využitím podmíněné pravděpodobnosti překročení objemu pro daný kulminační
průtok, pro menší nepozorovaná povodí pak deterministický přístup.
Kromě uvedených charakteristik průtoků poskytuje ČHMÚ informace o stavech vody, teplotě vody a plaveninách na základě
pozorování a měření v síti stanic. Dle potřeby uživatele poskytuje buď konkrétní změřené veličiny, nebo průměrné hodnoty měsíční, roční
nebo za zvolené období, a dále základní statistické charakteristiky včetně křivek překročení.
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V.2.2 Kvantitativní údaje podzemních vod
Tyto údaje jsou poskytovány na základě hodnot zjištěných ve státní síti pozorovacích objektů podzemních vod a pramenů (viz
přílohy PI.4.3E a PI.4.4E) v souladu s ČSN 75 1500 „Hydrologické údaje podzemních vod“ z roku 2009. Standardně jsou zpracovávány
a poskytovány:


údaje o měrném objektu (lokalizace, hloubka vrtu, nadmořská výška, zvodeň, hydrogeologický rajon),



řady naměřených hodnot, tj. úroveň hladiny ve vrtech, vydatnost a teplota vody pramenů,



charakteristiky extrémních hodnot,



statistické zpracování dat (průměry měsíční, sezonní, roční, funkce překročení, atd.).

Stavy hladin ve vrtech a vydatnosti pramenů lze poskytnout ve formě základních naměřených údajů nebo ve formě řad očištěných
od antropogenních vlivů a doplněných v úsecích chybějících pozorování.
Po dohodě lze také poskytovat informace zpracované podle potřeby uživatele. Příkladem je zpracování hodnot základního odtoku,
tedy podílu složky podzemních vod v celkovém odtoku, pro vybraná povodí nebo hydrogeologické rajony v měsíčním kroku.
IV.2.3 Údaje o jakosti povrchových a podzemních vod
Odbor jakosti vod ČHMÚ poskytuje data podle směrnice Rady č. 2000/60/ES, ustavující rámec pro činnosti Společenství v oblasti
vodní politiky (Rámcová směrnice) a dále na základě sledování ve státní pozorovací síti jakosti podzemních vod (viz přílohy PI.4.3E
a PI.4.4E).
Správci povodí zabezpečující realizaci programů monitoringu povrchových vod předávají veškeré výsledky do IS ARROW, který
provozuje ČHMÚ. Systém umožňuje uložení a zpracování výsledků monitorovacích programů a jejich zveřejnění. Primární data od roku
2010 nesmí být podle požadavků podniků Povodí poskytována třetím osobám bez svolení příslušného podniku Povodí, a tudíž nemohou
být ani zveřejněna prostřednictvím IS ARROW. Údaje z programů monitoringu, které zabezpečuje ČHMÚ (jakost podzemních vod, jakost
sedimentů a plavenin, kontaminace bioty) jsou v informačním systému ČHMÚ k dispozici pro celé území ČR.
Na základě Vyhlášky č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu
zpracování, ukládání a předávání do informačních systémů veřejné správy (ISVS) jsou charakteristické hodnoty vybraných ukazatelů
jakosti povrchových vod včetně imisních limitů dle Nařízení vlády č. 23/2011 Sb. a klasifikace jakosti vod dle ČSN 75 7221 zveřejňovány
na specializovaných internetových stránkách ISVS (http://voda.gov.cz).
IV.2.4 Informace o činnosti v experimentálních povodích
Od roku 1982 probíhá v Jizerských horách podrobný monitoring sedmi experimentálních povodí. Sledovány jsou klimatické prvky,
srážky, průtoky a vodní stavy na tocích, teplota a jakost vody.
Pracoviště se rovněž specializuje na měření zimních srážek. V týdenních intervalech se ve 37 profilech v Jizerských horách
a západních Krkonoších měří výška a vodní hodnota sněhové pokrývky. Pracovníci oddělení mají na starosti metodické vedení a kontrolu
měření výšky a vodní hodnoty sněhové pokrývky ve staniční síti v rámci celé ČR a rovněž se podílí na celorepublikovém týdenním
vyhodnocování zásob vody ve sněhové pokrývce.
Výsledky hydrologického aplikovaného výzkumu jsou každoročně prezentovány v rámci programu UNESCO IHP FRIEND-Water
(Flow Regimes from International Experimental and Network Data), v programu Horská hydrologie a ERB (Euro-Mediterranean Network
of Experimental and Representative Basins). Data z experimentálních povodí jsou ukládána do standardních databází ČHMÚ a jsou
využívána např. studenty vysokých škol.
IV.2.5 Informace na webových stránkách
 (http://voda.chmi.cz/ohfb/index.html)
Úvodní stránka oddělení hydrofondu a bilancí
Kromě jiného jsou zde zveřejněny seznamy pozorovacích objektů množství povrchových a podzemních vod, včetně sledovaných
prvků a období pozorování. Seznamy jsou aktualizovány dle kapacitních možností.
 (http://voda.chmi.cz/opv/index.html)
Úvodní stránka oddělení povrchových vod
Zde jsou odkazy na data a informace, které jsou k dispozici ve formátu PDF:
– N-leté průtoky ve vybraných stanicích,
– M-denní průtoky ve vybraných stanicích (za období 1981–2010),
– hydrologický seznam povodí.
 (http://voda.chmi.cz/roc/index.html)
Hydrologické ročenky České republiky
Stránka odkazuje na jednotlivé Hydrologické ročenky ČR v elektronické podobě od roku 2004.
 (http://hydro.chmi.cz/ismnozstvi/)
Informační systém Množství
V detailech objektů je mj. možné sledovat jejich zákres v mapě, souvislost měření apod. Pro vybrané objekty povrchových vod
jsou zde dostupné průměrné měsíční průtoky od roku 2004. Po registraci uživatelé dostávají přístup k vrstvám vodoměrných stanic
a rozvodnic využitelných v prostředí GIS. Systém obsahuje informace také o objektech pozorujících podzemní vody.
 (http://hydro.chmi.cz/hydro/)
Geografické vrstvy spravované nebo evidované v ČHMÚ
Prohlížečka umožňuje pro libovolný profil říční sítě určit povodí daného řádu a příslušnou pobočku ČHMÚ. Rovněž jde o prezentaci
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různých řádů rozvodnic, seznamy hydrologických povodí apod. Mapová aplikace zobrazuje též hydrogeologické rajony a objekty
pozorující podzemní vody.
 (http://cnvh.cz/index.php)
Český národní výbor pro hydrologii
Stránky tohoto poradního orgánu ředitele ČHMÚ poskytují ve specializované sekci možnost stažení vybraných dat pro studijní
a vědecké účely po odsouhlasení podmínek stanovených licenční smlouvou. K dispozici jsou dvě sady dat. První obsahuje dlouhé
řady průtoků z 10 vodoměrných stanic reprezentujících širší území ČR. Druhá je zaměřena na území experimentálních povodí
v Jizerských horách, kde mohou zájemci získat data nejen o průtoku, ale i srážkách a sněhu v různém časovém kroku.
 (http://voda.chmi.cz/opzv/bilance/bilance.htm)
Bilance množství a jakosti vody ČR
Ze stránek se dají stahovat PDF verze publikací týkajících se výsledků a zhodnocení hydrologické bilance množství a jakosti vod
v jednotlivých letech, a to již od toku 2002.
 (http://hydro.chmi.cz/isarrow)
Informační systém ARROW
K dispozici je výběr profilů a objektů sledování jakosti povrchových a podzemních vod a příslušná data chemického a ekologického
stavu vod.
 (http://portal.chmi.cz)
Hydrologické ročenky experimentálních povodí v Jizerských horách
Z Portálu ČHMÚ je možné stahovat PDF verze i těchto hydrologických ročenek. Ročenky obsahují naměřená data včetně manuálních
měření sněhu v profilech Jizerských hor a Krkonoš. Pro konkrétní odkazy na PDF soubory viz kap. VI hydrologických ročenek ČR.
IV.2.6 Specifikace objednávek hydrologických údajů
Na rozdíl od operativních informací se režimové informace poskytují zpravidla za úplatu. Pozorované a zpracované údaje
ve vodoměrných stanicích (či objektech podzemních vod) lze objednat na příslušné pobočce ČHMÚ. Při přesazích územní působnosti
poboček, je možné se obrátit na oddělení hydrofondu a bilancí ČHMÚ v Praze. Objednatel určí stanici, požadované období a druh
požadovaných údajů a uvede účel, pro který jsou údaje požadovány. Základní hydrologické údaje pro libovolný profil sítě vodních toků
(tj. i mimo stanice) se objednávají u příslušné pobočky ČHMÚ. Soubory dat lze poskytovat elektronicky. Žádosti o hydrologické studie
na odvození teoretických povodňových vln s kulminačními průtoky s dobou opakování N > 500 let se pro povodí v Čechách objednávají
v oddělení povrchových vod v Praze a pro povodí na území Moravy na pobočkách ČHMÚ v Ostravě a v Brně. Požadavky týkající se
dat jakosti vody jsou směřovány přímo na odbor jakosti vod ČHMÚ v Praze. Pro běžnou informaci o jakosti vody v ČR nebo ke stažení
menšího objemu dat se doporučuje používat služeb IS ARROW. Zájemcům o data jakosti povrchových vod doporučujeme obrátit se
s žádostí přímo na správce povodí.
V současnosti ČHMÚ využívá systém standardizovaných objednávek. Předvyplněné objednávky a bližší informace k nim lze pro
úsek hydrologie najít na webové stránce http://portal.chmi.cz/informace-pro-vas/nabizene-sluzby/hydrologie/objednavky-hydrologickychdat.
Adresy hydrologických pracovišť ČHMÚ uvádí příloha PII, územní působnost poboček znázorňuje mapa P.1. K určení
požadovaného profilu říční sítě (či objektu podzemních vod) lze také využít webovou aplikaci na http://hydro.chmi.cz/hydro/.
Vybrané položky ceníku ČHMÚ platné v úseku hydrologie uvádí webová stránka http://portal.chmi.cz/informace-pro-vas/nabizenesluzby/hydrologie/ceny-poskytovani-hydrologickych-dat.

IV.3 Užití operativních a režimových informací
Naměřená data a z nich odvozené a vypočítané informace jsou na vyžádání a po dohodě poskytována široké vodohospodářské
veřejnosti k účelům výzkumným, projekčním a plánovacím, studijním, atd. V rámci mezinárodních projektů a dohod jsou data poskytována
také zahraničním partnerům.
Úsek hydrologie se podílí na řadě pravidelných činností a dalších projektů, v rámci kterých jsou data účelově zpracována
do požadované formy nebo tvoří základ pro navazující analýzy, bilance, prognózy, atd. Mimo operativně poskytovaných informací
a hydrologických předpovědí (viz kapitola IV.1) jsou to zejména tyto aktivity a dokumenty:


Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR,



Zprávy o vyhodnocení povodní na území ČR,



Vyhodnocení sucha na území ČR,



Statistická ročenka životního prostředí ČR,



Životní prostředí Prahy – ročenka,



Rebilance zásob podzemních vod,



Dokumenty Mezinárodní komise pro ochranu Labe, Odry, Dunaje,



Dokumenty pro Český statistický úřad a Eurostat,



Národní plány povodí,



Plány dílčích povodí,



Plány pro zvládání povodňových rizik,
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Vodohospodářská bilance a hydrologická bilance
–

množství a jakost povrchových vod,

–

množství a jakost podzemních vod,



Mezinárodní hydrologický program (IHP) UNESCO – program FRIEND-Water, program ERB,



Program hydrologie a vodních zdrojů (HWRP) Světové meteorologické organizace,



Světový klimatický program – část Voda,



Centrum Světové meteorologické organizace pro globální odtoková data (GRDC Koblenz),



Evropská environmentální agentura (EEA) – dotazníky, dokumenty, data,



Spojené výzkumné centrum (JRC) EU – projekt European Flood Awareness System (EFAS),



Projekt MARS (Managing Aquatic ecosystems and water Resources under multiple Stress) v rámci 7. rámcového programu EU pro
výzkum a technologický rozvoj.

