VÝSTRAHA ČHMÚ
VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ

Na jev: POVODŇOVÉ OHROŽENÍ (EXTRÉMNÍ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Plzeňský
Jihočeský
od pátku 23.07.2010 22:00 do soboty 24.07.2010 18:00
Na jev: VELMI SILNÉ BOUŘKY (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Jihomoravský
Zlínský
Olomoucký
Moravskoslezský
od pátku 23.07.2010 12:00 do soboty 24.07.2010 02:00
Na jev: VELMI VYDATNÝ DÉŠŤ (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Praha
Středočeský
Plzeňský
Jihočeský
Pardubický
Vysočina
od pátku 23.07.2010 18:00 do soboty 24.07.2010 10:00
Na jev: VYDATNÝ DÉŠŤ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Karlovarský
Královéhradecký
Liberecký
Ústecký
Olomoucký
Moravskoslezský
od pátku 23.07.2010 22:00 do soboty 24.07.2010 12:00
Na jev: POVODŇOVÁ BDĚLOST (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Praha
Středočeský
Karlovarský
Pardubický
Královéhradecký
Liberecký
Ústecký
Vysočina
Jihomoravský
Zlínský
Olomoucký
Moravskoslezský
od soboty 24.07.2010 01:00 do neděle 25.07.2010 08:00

V noci na sobotu (23./24.7.) přejde přes naše území od jihozápadu výrazná
frontální vlna. Během dne k nám bude kolem tlakové níže, která se vytvoří
nad Polskem, proudit chladný a vlhký vzduch od severozápadu.
Na frontální vlně očekáváme výrazné srážky, které budou během noci na
sobotu (23./24.7.) a v sobotu dopoledne postupovat od jihozápadu dále k
severovýchodu.
Předpokládané množství srážek: jih a jihozápad Čech 40 až 70 mm ostatní
území
20 až 50 mm na jihovýchodě Moravy předpokládáme srážky
slabší
Jako důsledek výrazných srážek očekáváme všeobecné vzestupy na úroveň 1.,
ojediněle 2. SPA. Na tocích odvodňujících Český les, Šumavu a Novohradské
hory očekáváme vzestupy až na úroveň 3. SPA.
Před zvlněnou studenou frontou a při jejím postupu přes naše území k
východu se mohou dnes odpoledne (23.7.) a v noci na sobotu na Moravě a ve
Slezsku ojediněle objevit intenzivní bouřky doprovázené přívalovými
srážkami s úhrny kolem 60 mm, kroupami a nárazy větru kolem 20 m/s.
Páteční odpolední teploty v severovýchodní polovině Moravy a ve Slezsku
dosáhnou až 33 st.C.
Doporučení ke zmírnění následků jevů:
-Očekávají se ojedinělé silné bouřky, které mohou být doprovázeny
přívalovým deštěm, nárazovým větrem a kroupami.
-Přívalový déšť může vést k rychlému odtoku vody ze svahů, rozvodnění
malých toků nebo i jindy suchých koryt, zatopení níže položených míst,
sklepů apod.
-Pro omezení škod nárazovým větrem zajistit okna, dveře, odstranit nebo
upevnit volně položené předměty (zahradní nábytek, slunečníky apod.).
-Při silném dešti dostatečně snížit rychlost jízdy autem, nebezpečí
aquaplaningu.
-Při průtoku vody přes komunikace či jejich zatopení nevjíždět do vody,
pozor na podemletí krajnic a mostů.
-Nebezpečí zatopení níže položených míst, údolních poloh, sklepů apod.
-Sledovat vývoj situace a jeho prognózu (veřejnoprávní televize, rozhlas
nebo internet ČHMÚ).
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