WOCZ56 OPIN 300915
VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ č. 146
Odesláno: čtvrtek 30.06.2022 11:15 (09.15 UTC)
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 145 vydanou v čtvrtek 30.06.2022 08:27
Situace: V pátek přes naše území přejde od západu studená fronta, před ní bude zejména na Moravu a do
Slezska proudit velmi teplý vzduch od jihu.
ZRUŠENÉ VÝSTRAHY:
Zrušená výstraha
ŽÁDNÁ VÝSTRAHA PŘED
POVODNĚMI

zelená (žádné nebezpečí)

od čtvrtka 30.06.2022 11:13 SELČ
do čtvrtka 30.06.2022 12:00 SELČ

Územní platnost: Praha, Středočeský kraj (Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Černošice, Český Brod,
Říčany), Jihočeský kraj (Český Krumlov, Prachatice)
Zrušená výstraha
ŽÁDNÁ VÝSTRAHA PŘED
NEBEZPEČÍM POŽÁRŮ

zelená (žádné nebezpečí)

od čtvrtka 30.06.2022 11:13 SELČ
do odvolání

Územní platnost: Pardubický kraj (Moravská Třebová), Jihomoravský kraj (Boskovice, Ivančice, Kuřim,
Moravský Krumlov, Rosice, Tišnov, Znojmo), Olomoucký kraj (Mohelnice, Šternberk, Uničov)
Zrušená výstraha
ŽÁDNÁ VÝSTRAHA PŘED
NEBEZPEČÍM POŽÁRŮ

zelená (žádné nebezpečí)

od soboty 02.07.2022 00:00 SELČ
do odvolání

Územní platnost: Jihomoravský kraj (Blansko, Brno, Břeclav, Bučovice, Hodonín, Hustopeče, Kyjov,
Mikulov, Pohořelice, Slavkov u Brna, Šlapanice, Veselí nad Moravou, Vyškov, Židlochovice), Olomoucký
kraj (Hranice, Konice, Lipník nad Bečvou, Litovel, Olomouc, Prostějov, Přerov), Zlínský kraj
AKTUÁLNĚ PLATNÉ VÝSTRAHY:
Aktuálně jsou v platnosti jevy: SIVS, HPPS
Pravděpodobný jev
POVODŇOVÁ
oranžová (vysoký stupeň
POHOTOVOST
nebezpečí)
kategorie jevu SIVS, HPPS: XII.2

od čtvrtka 30.06.2022 11:13 SELČ
do pátku 01.07.2022 06:00 SELČ

Popis: Během čtvrtka očekáváme vzestup hladiny na dolním úseku Blanice a překročení 2. SPA. Vodní
stavy porostou v důsledku dobíhání vody z horních částí povodí. Kulminace nastane během noci ze čtvrtka
na pátek a může i mírně překročit 3. SPA. Hladiny Otavy v Písku budou pouze kolísat kolem 1. SPA.

Doporučení: Vzestupy hladin řek, voda v některých řekách se může vylévat z břehů do okolní krajiny.
Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Možnost průtoků vody přes
komunikace, riziko aquaplaningu. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz
nebo v médiích). Uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského záchranného sboru.
Připravit se na možnost vzniku povodně. Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí apod. v korytě toku a
bezprostředním okolí. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v
podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů.
Územní platnost: Jihočeský kraj (Písek, Vodňany)
Pravděpodobný jev
VELMI VYSOKÉ TEPLOTY
kategorie jevu SIVS: I.2

oranžová (vysoký stupeň
nebezpečí)

od čtvrtka 30.06.2022 11:13 SELČ
do pátku 01.07.2022 22:00 SELČ

Popis: Odpolední teploty překročí 34 °C.
Doporučení: Velmi vysoká zátěž na lidský organismus, nebezpečí přehřátí a dehydratace. Nebezpečí
vybočení a lomů kolejnic kolejové dopravy v důsledku jejich roztažení horkem. Doporučuje se dodržovat
pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s
minerálními vodami. Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních
hodinách. Nenechávat děti nebo i zvířata v automobilech zaparkovaných na přímém slunci. Věnovat
zvýšenou pozornost malým dětem, starším a nemocným občanům.
Územní platnost: Jihomoravský kraj (Břeclav, Bučovice, Hodonín, Hustopeče, Kyjov, Mikulov,
Pohořelice, Slavkov u Brna, Veselí nad Moravou, Židlochovice), Zlínský kraj (Holešov, Kroměříž,
Luhačovice, Otrokovice, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Zlín)
Pravděpodobný jev
VYSOKÉ TEPLOTY
kategorie jevu SIVS: I.1

žlutá (nízký stupeň nebezpečí)

od čtvrtka 30.06.2022 11:13 SELČ
do pátku 01.07.2022 22:00 SELČ

Popis: Odpolední teploty překročí 31 °C.
Doporučení: Vysoká zátěž na lidský organismus, nebezpečí přehřátí a dehydratace. Doporučuje se
dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat
s minerálními vodami. Omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách. Nenechávat děti nebo i
zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech.
Územní platnost: Jihomoravský kraj (Blansko, Boskovice, Brno, Ivančice, Kuřim, Moravský Krumlov,
Rosice, Šlapanice, Tišnov, Vyškov, Znojmo), Olomoucký kraj, Zlínský kraj (Bystřice pod Hostýnem,
Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Vizovice, Vsetín), Moravskoslezský kraj
Pravděpodobný jev
NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ
kategorie jevu SIVS: XIV.1

žlutá (nízký stupeň nebezpečí)

od čtvrtka 30.06.2022 11:13 SELČ
do soboty 02.07.2022 00:00 SELČ

Popis: Hrozí nebezpečí vzniku a šíření požárů.
Doporučení: V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení
životů. Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové
nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami
a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.

Územní platnost: Jihomoravský kraj (Blansko, Brno, Břeclav, Bučovice, Hodonín, Hustopeče, Kyjov,
Mikulov, Pohořelice, Slavkov u Brna, Šlapanice, Veselí nad Moravou, Vyškov, Židlochovice), Olomoucký
kraj (Hranice, Konice, Lipník nad Bečvou, Litovel, Olomouc, Prostějov, Přerov), Zlínský kraj
Pravděpodobný jev
VELMI SILNÉ BOUŘKY
kategorie jevu SIVS, HPPS: X.2

oranžová (vysoký stupeň
nebezpečí)

od pátku 01.07.2022 11:00 SELČ
do pátku 01.07.2022 20:00 SELČ

Popis: Očekává se možný výskyt velmi silných bouřek s přívalovými srážkami kolem 50 mm, kroupami i
nad 2 cm a nárazy větru kolem 90 km/h.
Doporučení: Lokálně se očekává přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým
rozvodněním malých toků a suchých koryt, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů, podemletí komunikací
nebo jejich zanesení unášeným materiálem apod. Nárazy větru mohou lámat větve, vyvracet stromy.
Nebezpečí představují také kroupy a blesky. Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice,
problémy v dopravě apod. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a
úrazu padajícími a poletujícími předměty, případně i kroupami. Nutno zabezpečit okna, dveře, skleníky,
volně položené předměty apod. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Při řízení
vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech
z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.
Územní platnost: Praha, Středočeský kraj (Benešov, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Čáslav,
Černošice, Český Brod, Kladno, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Kutná Hora, Lysá nad Labem, Mělník,
Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Říčany, Slaný, Vlašim, Votice),
Jihočeský kraj (Dačice, Jindřichův Hradec, Soběslav, Tábor, Třeboň), Ústecký kraj (Bílina, Děčín,
Litoměřice, Litvínov, Louny, Lovosice, Most, Roudnice nad Labem, Rumburk, Teplice, Ústí nad Labem,
Varnsdorf), Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj (Česká Třebová, Hlinsko, Holice,
Chrudim, Litomyšl, Pardubice, Polička, Přelouč, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Žamberk), Kraj
Vysočina, Jihomoravský kraj (Blansko, Boskovice, Brno, Hustopeče, Ivančice, Kuřim, Mikulov, Moravský
Krumlov, Pohořelice, Rosice, Šlapanice, Tišnov, Znojmo, Židlochovice)
Pravděpodobný jev
SILNÉ BOUŘKY
kategorie jevu SIVS: X.1

žlutá (nízký stupeň nebezpečí)

od pátku 01.07.2022 11:00 SELČ
do pátku 01.07.2022 20:00 SELČ

Popis: Očekává se možný výskyt silných bouřek s přívalovými srážkami kolem 30 mm, kroupami a nárazy
větru kolem 70 km/h.
Doporučení: Lokálně se očekává přívalový déšť s ojedinělým rozvodněním malých toků, zatopení
podchodů, podjezdů, sklepů apod. Nárazy větru mohou lámat větve stromů. Nebezpečí mohou
představovat také kroupy a blesky. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu
bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet
velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu
ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.
Územní platnost: Středočeský kraj (Beroun, Dobříš, Hořovice, Příbram, Rakovník, Sedlčany), Jihočeský
kraj (Blatná, České Budějovice, Český Krumlov, Kaplice, Milevsko, Písek, Prachatice, Strakonice, Trhové
Sviny, Týn nad Vltavou, Vimperk, Vodňany), Plzeňský kraj (Blovice, Horažďovice, Klatovy, Kralovice,
Nepomuk, Nýřany, Plzeň, Přeštice, Rokycany, Stod, Sušice), Karlovarský kraj (Karlovy Vary, Ostrov),
Ústecký kraj (Chomutov, Kadaň, Podbořany, Žatec)

Pravděpodobný jev
VELMI SILNÉ BOUŘKY
kategorie jevu SIVS, HPPS: X.2

oranžová (vysoký stupeň
nebezpečí)

od pátku 01.07.2022 15:00 SELČ
do soboty 02.07.2022 01:00 SELČ

Popis: Očekává se možný výskyt velmi silných bouřek s přívalovými srážkami kolem 50 mm, kroupami i
nad 2 cm a nárazy větru kolem 90 km/h.
Doporučení: Lokálně se očekává přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým
rozvodněním malých toků a suchých koryt, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů, podemletí komunikací
nebo jejich zanesení unášeným materiálem apod. Nárazy větru mohou lámat větve, vyvracet stromy.
Nebezpečí představují také kroupy a blesky. Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice,
problémy v dopravě apod. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a
úrazu padajícími a poletujícími předměty, případně i kroupami. Nutno zabezpečit okna, dveře, skleníky,
volně položené předměty apod. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Při řízení
vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech
z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.
Územní platnost: Pardubický kraj (Králíky, Lanškroun, Moravská Třebová), Jihomoravský kraj (Břeclav,
Bučovice, Hodonín, Kyjov, Slavkov u Brna, Veselí nad Moravou, Vyškov), Olomoucký kraj, Zlínský kraj,
Moravskoslezský kraj

Distribuce v aktuální zprávě: všechny kraje ČR
Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ – Praha / Tomáš

