
ZCZC 652 

WOCZ65 OPIN 231040 

 

                VÝSTRAŢNÁ INFORMACE 

              ČHMÚ a ODBORU HMZ VGHMÚř 

 

                VÝSTRAHA HPPS ČHMÚ 

 

Číslo:     PVI_36/09 

Vydaná:    úterý 23.06.2009 11.40 (10:41 UTC) 

Na jevy:   Povodňové ohroţení (extrémní stupeň nebezpečí), 

          Povodňová pohotovost (vysoký stupeň nebezpečí), 

          Silný trvalý déšť (vysoký stupeň nebezpečí), 

          Silný déšť (nízký stupeň nebezpečí), 

          Povodňová bdělost (nízký stupeň nebezpečí), 

 

Platnost:  od úterý 23.06.2009 11.30 do čtvrtka 25.06.2009 12.00 

 

Pro kraje: Povodňová bdělost: 

          od úterý 23.06.2009 11.30 do čtvrtka 25.06.2009 12.00 

          Pardubický, Královéhradecký, Zlínský, 

 

          Povodňová pohotovost: 

          od úterý 23.06.2009 11.30 do čtvrtka 25.06.2009 12.00 

          Plzeňský, Olomoucký, Moravskoslezský, 

 

          Povodňové ohroţení: 

          od úterý 23.06.2009 11.30 do čtvrtka 25.06.2009 12.00 

          Jihočeský, 

 

          Silný déšť: 

          od úterý 23.06.2009 11.30 do čtvrtka 25.06.2009 08.00 

          Plzeňský, Pardubický, Královéhradecký, Liberecký, 

          Jihomoravský, Zlínský, 

 

          Silný trvalý déšť: 

          od úterý 23.06.2009 11.30 do čtvrtka 25.06.2009 08.00 

          Jihočeský, Olomoucký, Moravskoslezský, 

 

 

 

Počasí u nás bude ovlivňovat i nadále tlaková níţe nad Balkánským 

poloostrovem. 

 

-- Občasné sráţky trvalejšího charakteru budou pokračovat ještě dnes a 

zítra.  Místy, zejména na východě území se vyskytnou i bouřky.   Největší 

sráţkové úhrny očekáváme v oblasti Šumavy, Novohradských hor,  Jeseníků a 

Beskyd, kde by během dneška a zítřka mělo ještě spadnout   celkem 30 aţ 70 

mm sráţek. Na ostatním území ČR očekáváme převáţně 10 aţ   30 mm sráţek. 

 

Vzhledem k předpokladu vydatných dešťových sráţek a jejich rozloţení  budou 

nejvýrazněji reagovat toky v oblasti Novohradských hor a  Šumavy. V této 

oblasti mohou hladiny dosáhnout případně kolísat na  úrovni 1. aţ 2. SPA 



(povodí Otavy a horní Vltavy). Stupeň ohroţení 3.SPA  bude nadále aktuální 

pro horní Malši, můţe ho však dosáhnout i horní  Blanice, případně některý 

z dalších menších toků v obou povodích.  Výraznější vzestupy s moţností 

dosaţení SPA očekáváme i v horských  oblastech na SV území. S největší 

pravděpodobností mohou být dosaţeny 1  aţ 2. SPA v oblastech Jeseníků, 

Oderských vrchů a Beskyd. 

 

Předpověď hydrologického vývoje bude dle potřeby upřesňována podle  výskytu 

a předpovědi sráţek. 

 

Doporučení ke zmírnění následků jevů: 

- Sledovat vývoj situace a jeho prognózu (veřejnoprávní televize,   rozhlas 

nebo internet ČHMÚ). 

- Při silném dešti dostatečně sníţit rychlost jízdy autem, nebezpečí 

aquaplaningu. 

- Při průtoku vody přes komunikace či jejich zatopení nevjíţdět do vody, 

pozor na podemletí krajnic a mostů. 

- Nebezpečí zatopení níţe poloţených míst, údolních poloh, sklepů apod. 

- Uposlechnout pokynů místní samosprávy, policie a hasičské záchranné 

sluţby. 
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