WOCZ56 OPIN 220940
VÝSTRAHA ČHMÚ č. 109
Odesláno: středa 22.06.2022 11:40 (09.40 UTC)
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 108 vydanou v úterý 21.06.2022 10:24
Situace: Ze Severního moře bude postupovat přes severní Německo a Polsko nad Pobaltí tlaková výše. Ve
středu částečně ovlivní počasí na jihozápadě ČR frontální vlna, která bude postupovat přes Bavorsko k
východu.
ZRUŠENÉ VÝSTRAHY:
Zrušená výstraha
ŽÁDNÁ VÝSTRAHA PŘED
BOUŘKOU

zelená (žádné nebezpečí)

od středy 22.06.2022 16:00 SELČ
do středy 22.06.2022 23:00 SELČ

Územní platnost: Plzeňský kraj (Stříbro), Karlovarský kraj (Aš, Cheb, Kraslice, Mariánské Lázně,
Sokolov)
AKTUÁLNĚ PLATNÉ VÝSTRAHY:
Aktuálně jsou v platnosti jevy: SIVS
Pravděpodobný jev
NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ
kategorie jevu SIVS: XIV.1

žlutá (nízký stupeň nebezpečí)

od středy 22.06.2022 12:00 SELČ
do odvolání

Popis: Nebezpečí vzniku 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 (Kralovice, Nýřany, Rokycany, Stříbro, Tachov),
Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj
Pravděpodobný jev
VYSOKÉ TEPLOTY
kategorie jevu SIVS: I.1

žlutá (nízký stupeň nebezpečí)

od středy 22.06.2022 13:00 SELČ
do čtvrtka 23.06.2022 18:00 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: Ústecký kraj (Bílina, Děčín, Chomutov, Kadaň, Litoměřice, Litvínov, Louny, Lovosice,
Most, Podbořany, Roudnice nad Labem, Teplice, Ústí nad Labem, Žatec), Liberecký kraj (Česká Lípa,
Nový Bor)

Pravděpodobný jev
SILNÉ BOUŘKY
kategorie jevu SIVS: X.1

žlutá (nízký stupeň nebezpečí)

od středy 22.06.2022 14:00 SELČ
do středy 22.06.2022 23:00 SELČ

Popis: Lokálně se vyskytnou silné bouřky, postupující pomalu k jihovýchodu, později až k jihu. Mohou být
doprovázeny zejména přívalovými srážkami s krátkodobými úhrny kolem 30 mm.
Doporučení: Lokálně se očekává přívalový déšť s ojedinělým rozvodněním malých toků, zatopení
podchodů, podjezdů, sklepů apod. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu
bleskem. 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: Jihočeský kraj (České Budějovice, Český Krumlov, Kaplice, Prachatice, Strakonice,
Trhové Sviny, Třeboň, Vimperk, Vodňany), Plzeňský kraj (Domažlice, Horažďovice, Horšovský Týn,
Klatovy, Sušice, Tachov)
Pravděpodobný jev
NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ
kategorie jevu SIVS: XIV.1

žlutá (nízký stupeň nebezpečí)

od čtvrtka 23.06.2022 12:00 SELČ
do odvolání

Popis: Nebezpečí vzniku 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: Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký
kraj, Zlínský kraj
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