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Meteorologové ČHMÚ spolupracují s odběra-
teli v oblasti silniční dopravy s cílem neustále 
zlepšovat bezpečnost silničního provozu a sni-
žovat rizika spojená s náhlými změnami počasí. 
Tato moderní vědní disciplína umožňuje navíc 
snižovat ekologickou zátěž krajiny při aplikaci 
chemikálií i fi nanční náklady na permanentní 
udržování sjízdnosti vozovek.

ČHMÚ připravuje již mnoho let pro Ředitelství silnic a dálnic a další odběratele speciální produkty zaměřené na optimalizaci zimní údržby komunikací. K měření se 
využívají silniční meteorologické stanice, které jsou osazeny standardními i speciálními čidly (např. vozovkové čidlo). Meteorolog ve službě má k dispozici přehled-
nou silniční mapu, aktuální stavový graf a výstupy z kamerového systému na vybraných, dopravně kritických místech.

Speciální dálniční předpověď specifi kovaná 
pro jednotlivé úseky dálnice dle působnosti 
dispečinků údržby.

Předpověď pro území kraje specifi kovaná pro 
výšková pásma s rozlišením na okresy.

Pro vybraná místa se počítá předpověď teploty 
a stavu povrchu a srovnává se se skutečnými 
hodnotami. ČHMÚ ve spolupráci s ÚFA AV ČR při-
pravuje model pro plošné pokrytí celého území 
republiky takovou předpovědí.

Ukázka silniční meteorologické stanice vybavené větro-
měrnými čidly; silniční senzor je zapuštěn ve vozovce.

Silniční senzor s elektrodami (měří koncentra-
ci roztoku soli, teploty povrchu; uvnitř umístěn 
vysílač a přijímač mikrovln pro měření výšky 
vodního fi lmu a přítomnosti ledu nebo sněhu.

Některé silniční stanice jsou vybaveny IP kame-
rami pro sledování stavu vozovky, často také 
s infračerveným přísvitem pro noční vidění, 
k dispozici jsou také obrázky z provozních kamer 
umístěných na mýtných bránách nebo jiných 
konstrukcích podél dálnic.

Meteorologické zabezpečení údržby silnic a dálnic

Speciální předpověď je vydávána pro území krajů a jednotlivé dálnice čtyři-
krát za den. Odpoledne je pro kraje vydán střednědobý výhled na nejbližší 
tři dny s uvedením míry rizika nebezpečných jevů. V případě očekávaného 
překročení zvláštních limitů je připravena výstraha pro složky Integrované-
ho záchranného systému.

SILNIČNÍ METEOROLOGIE

Pro komplexní hodnocení po-Pro komplexní hodnocení po-
větrnostních podmínek z hle-větrnostních podmínek z hle-
diska náročnosti zimní údržby diska náročnosti zimní údržby 
komunikací byl v ČHMÚ (spo-komunikací byl v ČHMÚ (spo-
lečně s fi rmou Cross Zlín, a. s.) lečně s fi rmou Cross Zlín, a. s.) 
vyvinut speciální index nároč-vyvinut speciální index nároč-
nosti zimní údržby, který vedle nosti zimní údržby, který vedle 
sněžení a vlivu větru na tvoře-sněžení a vlivu větru na tvoře-
ní sněhových jazyků uvažuje ní sněhových jazyků uvažuje 
i teplotní, vlhkostní a srážkové i teplotní, vlhkostní a srážkové 
poměry způsobující námrazu poměry způsobující námrazu 
a ledovku. Index se počítá pro a ledovku. Index se počítá pro 
každý den sezóny podél hod-každý den sezóny podél hod-
nocených komunikací s rozli-nocených komunikací s rozli-
šením 500 m a porovnává se šením 500 m a porovnává se 
s vykazovanými výkony (např. s vykazovanými výkony (např. 
ujeté kilometry při pluhování ujeté kilometry při pluhování 
nebo posypu, spotřeba posypo-nebo posypu, spotřeba posypo-
vých hmot) jak během sezóny, vých hmot) jak během sezóny, 
tak po jejím ukončení.tak po jejím ukončení.

Index zimní 
údržby


