
WOCZ56 OPIN 150903
VÝSTRAHA ČHMÚ č. 89 
Odesláno: středa 15.06.2022 11:03 (09.03 UTC) 

Situace: Přes naše území bude ve čtvrtek 16. 6. přecházet od západu studená fronta. Za ní se bude přes
střední Evropu k východu přesouvat tlaková výše.

AKTUÁLNĚ PLATNÉ VÝSTRAHY:

Aktuálně jsou v platnosti jevy: SIVS

Pravděpodobný jev 
NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ 
kategorie jevu SIVS: XIV.1

žlutá (nízký stupeň nebezpečí) od čtvrtka 16.06.2022 10:00 SELČ
do odvolání

Popis: Hrozí zvýšené riziko 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: Praha, Středočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj
(Česká Lípa, Nový Bor)

Pravděpodobný jev 
SILNÉ BOUŘKY 
kategorie jevu SIVS: X.1

žlutá (nízký stupeň nebezpečí) od čtvrtka 16.06.2022 12:00 SELČ
do čtvrtka 16.06.2022 21:00 SELČ

Popis: Mohou se vyskytnout silné bouřky doprovázené nárazy větru kolem 20 m/s (70 km/h), kroupami a
přívalovými srážkami s krátkodobými úhrny kolem 30 mm.

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 (Benešov, Čáslav, Kolín, Kutná Hora, Sedlčany, Vlašim, Votice),
Jihočeský kraj, Plzeňský kraj (Horažďovice, Klatovy, Nepomuk, Sušice), Královéhradecký kraj (Broumov,
Dobruška, Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Hradec Králové, Jaroměř, Kostelec nad Orlicí, Náchod, Nové
Město nad Metují, Nový Bydžov, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov), Pardubický kraj, Kraj Vysočina

Pravděpodobný jev 
SILNÉ BOUŘKY 
kategorie jevu SIVS: X.1

žlutá (nízký stupeň nebezpečí) od čtvrtka 16.06.2022 15:00 SELČ
do čtvrtka 16.06.2022 21:00 SELČ

Popis: Mohou se vyskytnout silné bouřky doprovázené nárazy větru kolem 20 m/s (70 km/h), kroupami a
přívalovými srážkami s krátkodobými úhrny kolem 30 mm.



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: Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Distribuce v aktuální zprávě: všechny kraje ČR

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ – Praha / Hujslová


