
WOCZ56 OPIN 280939
VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ č. 96 
Odesláno: pondělí 28.06.2021 11:39 (09.39 UTC) 

Situace: Od západu postoupí nad naše území brázda nízkého tlaku vzduchu, v které se začne vlnit frontální
rozhraní mezi teplým vzduchem na východě a chladným na západě.

AKTUÁLNĚ PLATNÉ VÝSTRAHY:

Aktuálně jsou v platnosti jevy: SIVS, HPPS

Pravděpodobný jev 
VYSOKÉ TEPLOTY 
kategorie jevu SIVS: I.1

žlutá (nízký stupeň nebezpečí) od úterý 29.06.2021 12:00 SELČ
do úterý 29.06.2021 20:00 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, Olomoucký kraj, Zlínský kraj (Bystřice pod Hostýnem, Holešov,
Kroměříž, Luhačovice, Otrokovice, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Vizovice, Zlín), Moravskoslezský
kraj

Pravděpodobný jev 
SILNÉ BOUŘKY 
kategorie jevu SIVS: X.1

žlutá (nízký stupeň nebezpečí) od úterý 29.06.2021 18:00 SELČ
do středy 30.06.2021 06:00 SELČ

Popis: Očekává se ojedinělý výskyt silných bouřek, ve kterých se může lokálně vyskytnout přívalový déšť
s úhrny kolem 30 mm, nárazy větru kolem 70 km/h a kroupy.

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: Jihočeský kraj (Dačice), Královéhradecký kraj (Broumov, Dobruška, Dvůr Králové
nad Labem, Hradec Králové, Jaroměř, Kostelec nad Orlicí, Náchod, Nové Město nad Metují, Rychnov nad
Kněžnou, Trutnov), Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský
kraj, Moravskoslezský kraj

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

oranžová (vysoký stupeň
nebezpečí)

od úterý 29.06.2021 20:00 SELČ
do středy 30.06.2021 06:00 SELČ

Popis: Očekává se výskyt velmi silných bouřek, ve kterých se může lokálně vyskytnout přívalový déšť s
úhrny kolem 50 mm, nárazy větru kolem 90 km/h a kroupy .



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, Jihočeský kraj (Blatná, České Budějovice, Český Krumlov,
Jindřichův Hradec, Kaplice, Milevsko, Písek, Prachatice, Soběslav, Strakonice, Tábor, Trhové Sviny,
Třeboň, Týn nad Vltavou, Vimperk, Vodňany), Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj,
Liberecký kraj, Královéhradecký kraj (Hořice, Jičín, Nová Paka, Nový Bydžov, Vrchlabí)

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

žlutá (nízký stupeň nebezpečí) od úterý 29.06.2021 20:00 SELČ
do středy 30.06.2021 12:00 SELČ

Popis: Povodňová bdělost – 1. (nejnižší) stupeň povodňové aktivity v některých říčních profilech.

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, Jihočeský kraj (Blatná, České Budějovice, Český Krumlov,
Jindřichův Hradec, Kaplice, Milevsko, Písek, Prachatice, Soběslav, Strakonice, Tábor, Trhové Sviny,
Třeboň, Týn nad Vltavou, Vimperk, Vodňany), Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj,
Liberecký kraj, Královéhradecký kraj (Hořice, Jičín, Nový Bydžov, Vrchlabí)

Distribuce v aktuální zprávě: všechny kraje ČR
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