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Situace: Počasí u nás ovlivňuje nevýrazné tlakové pole. V sobotu začne přes naše území postupovat studená
fronta od západu.

ZRUŠENÉ VÝSTRAHY:
Zrušená výstraha 
ŽÁDNÁ VÝSTRAHA PŘED
BOUŘKOU

zelená (žádné nebezpečí) od pátku 26.08.2022 14:00 SELČ
do pátku 26.08.2022 23:00 SELČ

Územní platnost: Olomoucký kraj (Jeseník), Moravskoslezský kraj (Bílovec, Bohumín, Český Těšín,
Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Jablunkov, Karviná,
Kopřivnice, Kravaře, Krnov, Nový Jičín, Odry, Opava, Orlová, Ostrava, Třinec, Vítkov)

AKTUÁLNĚ PLATNÉ VÝSTRAHY:

Aktuálně jsou v platnosti jevy: SIVS, HPPS

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

oranžová (vysoký stupeň
nebezpečí)

od pátku 26.08.2022 12:00 SELČ
do pátku 26.08.2022 23:00 SELČ

Popis: Očekává se ojedinělý výskyt silných bouřek s přívalovými srážkami kolem 50 mm a kroupami. V
závislosti na intenzitě přívalových srážek může dojít k rychlým vzestupům hladin zejména menších
vodních toků, přičemž není ojediněle vyloučeno krátkodobé dosažení SPA. Větší riziko můžeme očekávat
již v silně nasycených povodích z předchozích srážek.

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. Nebezpečí představují také kroupy a blesky. Je třeba dbát
na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími
předměty, případně i kroupami. 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, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj,
Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj (Hlinsko, Holice, Chrudim, Pardubice, Přelouč,
Vysoké Mýto), Kraj Vysočina (Havlíčkův Brod, Humpolec, Chotěboř, Jihlava, Pacov, Pelhřimov, Světlá
nad Sázavou, Telč)

Pravděpodobný jev 
SILNÉ BOUŘKY 
kategorie jevu SIVS: X.1

žlutá (nízký stupeň nebezpečí) od pátku 26.08.2022 12:00 SELČ
do pátku 26.08.2022 23:00 SELČ



Popis: Očekává se ojedinělý výskyt silných bouřek s přívalovými srážkami kolem 40 mm a kroupami. V
závislosti na intenzitě přívalových srážek může dojít k rychlým vzestupům hladin zejména menších
vodních toků, přičemž není ojediněle vyloučeno krátkodobé dosažení SPA. Větší riziko můžeme očekávat
již v silně nasycených povodích z předchozích srážek.

Doporučení: Lokálně se očekává přívalový déšť s ojedinělým rozvodněním malých toků, zatopení
podchodů, podjezdů, sklepů apod. 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: Pardubický kraj (Česká Třebová, Králíky, Lanškroun, Litomyšl, Moravská Třebová,
Polička, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Žamberk), Kraj Vysočina (Bystřice nad Pernštejnem, Moravské
Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Nové Město na Moravě, Třebíč, Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou),
Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj (Hranice, Konice, Lipník nad Bečvou, Litovel, Mohelnice, Olomouc,
Prostějov, Přerov, Šternberk, Šumperk, Uničov, Zábřeh), Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj (Bruntál,
Rýmařov)

Pravděpodobný jev 
POVODŇOVÁ BDĚLOST 
kategorie jevu SIVS, HPPS: XII.1

žlutá (nízký stupeň nebezpečí) od pátku 26.08.2022 12:00 SELČ
do soboty 27.08.2022 12:00 SELČ

Popis: Vzhledem k vysokému nasycení povodí může v závislosti na intenzitě přívalových srážek dojít k
rychlým vzestupům hladin zejména menších vodních toků na 1. SPA, při velmi intenzivních srážkách není
vyloučeno krátkodobé překročení i vyšších SPA.

Doporučení: Vzestupy hladin řek, kdy se voda ještě nevylévá z břehů. Možnost zvýšeného odtoku vody a
snížení stability stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na
www.chmi.cz nebo v médiích). Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí a pohybu v korytě toku.

Územní platnost: Praha, Středočeský kraj (Benešov, Beroun, Černošice, Dobříš, Hořovice, Příbram,
Rakovník, Říčany, Sedlčany, Vlašim, Votice), Jihočeský kraj, Plzeňský kraj (Blovice, Horažďovice,
Klatovy, Nepomuk, Plzeň, Přeštice, Rokycany, Sušice), Liberecký kraj (Česká Lípa, Frýdlant, Jablonec
nad Nisou, Jilemnice, Liberec, Semily, Tanvald, Turnov, Železný Brod), Královéhradecký kraj, Pardubický
kraj (Česká Třebová, Hlinsko, Holice, Chrudim, Litomyšl, Pardubice, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto,
Žamberk), Kraj Vysočina (Jihlava, Pacov, Pelhřimov, Telč)

Pravděpodobný jev 
SILNÉ BOUŘKY 
kategorie jevu SIVS: X.1

žlutá (nízký stupeň nebezpečí) od soboty 27.08.2022 12:00 SELČ
do soboty 27.08.2022 23:00 SELČ

Popis: Očekává se ojedinělý výskyt silných bouřek s přívalovými srážkami kolem 40 mm a kroupami. V
závislosti na intenzitě přívalových srážek může dojít k rychlým vzestupům hladin zejména menších
vodních toků, přičemž není ojediněle vyloučeno krátkodobé dosažení SPA. Větší riziko můžeme očekávat
již v silně nasycených povodích z předchozích srážek.

Doporučení: Lokálně se očekává přívalový déšť s ojedinělým rozvodněním malých toků, zatopení
podchodů, podjezdů, sklepů apod. 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: Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj,
Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Distribuce v aktuální zprávě: všechny kraje ČR
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