VÝSTRAHA ČHMÚ č. 000244
Zpráva č. 000244
Odesláno: 29.06.2019 11:53:24 SELČ
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000243 vydanou 28.06.2019 11:34:32 SELČ
Aktuálně jsou v platnosti jevy SIVS.
Situace:Tato výstraha upravuje územní a časovou platnost velmi vysokých teplot na neděli (30. 6.) a rozšiřuje výstrahu o nebezpečí
vzniku a šíření požárů od neděle (30. 6.) a na vysoké a velmi vysoké teploty v pondělí (1. 7.). Po zadní straně tlakové výše nad
jihovýchodní Evropou bude na naše území proudit v neděli a ještě i pondělí původem tropický vzduch od jihu až jihozápadu.
Odpolední teploty vystoupí v neděli na 31 až 35 °C, v Čechách na 34 až 38 °C. V pondělí vystoupí odpolední teploty na jihovýchodě
Moravy na 33 až 37 °C, na ostatním území kromě západu a severu Čech na 31 až 35 °C. Od neděle bude na našem území růst riziko
nebezpečí vzniku a šíření požárů.

ZRUŠENÉ VÝSTRAHY:
Zrušená výstraha
Žádná výstraha před teplotou

zelená (žádné nebezpečí)

30.06.2019 21:00 SELČ---01.07.2019 00:00 SELČ

Územní platnost: 14 ... Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj,
Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, M oravskoslezský kraj

AKTUÁLNĚ PLATNÉ VÝSTRAHY:
Pravděpobný jev
Nebezpečí požárů (SIVS :XIV.1)

žlutá (nízký st.nebezpečí)

30.06.2019 10:00 SELČ---do odvolání

Popis: Nebezpečí 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: 14 ... Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj,
Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, M oravskoslezský kraj
Pravděpobný jev
Velmi vysoké teploty (SIVS :I.2)

oranžová (vysoký st.nebezpečí)

30.06.2019 12:00 SELČ---30.06.2019 21:00 SELČ

Popis: Odpolední teploty vystoupí na 34 až 38 °C.
Doporučení: Velmi vysoká zátěž na lidský organismus, nebezpečí přehřátí a dehydratace. Nebezpečí vybočení a lomů kolejnic kolejové
dopravy v důsledku jejich roztažení horkem. Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů,
které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách.
Nenechávat děti nebo i zvířata v automobilech zaparkovaných na přímém slunci. Věnovat zvýšenou pozornost malým dětem, starším a
nemocným občanům.
Územní platnost: 10 ... Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj
(Česká Lípa, Frýdlant, Liberec, Nový Bor, Turnov), Královéhradecký kraj (Dobruška, Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Hradec Králové,
Jaroměř, Jičín, Kostelec nad Orlicí, Náchod, Nová Paka, Nové M ěsto nad M etují, Nový Bydžov, Rychnov nad Kněžnou), Pardubický kraj
(Holice, Chrudim, Litomyšl, Pardubice, Přelouč, Ústí nad Orlicí, Vysoké M ýto), Kraj Vysočina (Havlíčkův Brod, Chotěboř, Světlá nad
Sázavou)
Pravděpobný jev
Vysoké teploty (SIVS :I.1)

žlutá (nízký st.nebezpečí)

30.06.2019 12:00 SELČ---30.06.2019 21:00 SELČ

Popis: Odpolední teploty vystoupí na 31 až 35 °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: 8 ... Liberecký kraj (Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Semily, Tanvald, Železný Brod), Královéhradecký kraj (Broumov,
Trutnov, Vrchlabí), Pardubický kraj (Česká Třebová, Hlinsko, Králíky, Lanškroun, M oravská Třebová, Polička, Svitavy, Žamberk), Kraj
Vysočina (Bystřice nad Pernštejnem, Humpolec, Jihlava, M oravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Nové M ěsto na M oravě, Pacov,
Pelhřimov, Telč, Třebíč, Velké M eziříčí, Žďár nad Sázavou), Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, M oravskoslezský kraj

Pravděpobný jev
Velmi vysoké teploty (SIVS :I.2)

oranžová (vysoký st.nebezpečí)

01.07.2019 11:00 SELČ---01.07.2019 21:00 SELČ

Popis: Odpolední teploty vystoupí na 33 až 37 °C.
Doporučení: Velmi vysoká zátěž na lidský organismus, nebezpečí přehřátí a dehydratace. Nebezpečí vybočení a lomů kolejnic kolejové
dopravy v důsledku jejich roztažení horkem. Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů,
které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách.
Nenechávat děti nebo i zvířata v automobilech zaparkovaných na přímém slunci. Věnovat zvýšenou pozornost malým dětem, starším a
nemocným občanům.
Územní platnost: 2 ... Jihomoravský kraj, Zlínský kraj (Kroměříž, Uherské Hradiště, Uherský Brod)
Pravděpobný jev
Vysoké teploty (SIVS :I.1)

žlutá (nízký st.nebezpečí)

01.07.2019 11:00 SELČ---01.07.2019 21:00 SELČ

Popis: Odpolední teploty vystoupí na 31 až 35 °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: 10 ... Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Ústecký kraj (Litoměřice, Louny, Lovosice, Podbořany,
Roudnice nad Labem, Žatec), Královéhradecký kraj (Dobruška, Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Hradec Králové, Jaroměř, Jičín, Kostelec nad
Orlicí, Náchod, Nová Paka, Nové M ěsto nad M etují, Nový Bydžov, Rychnov nad Kněžnou), Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Olomoucký
kraj, Zlínský kraj (Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Luhačovice, Otrokovice, Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Klobouky, Valašské
M eziříčí, Vizovice, Vsetín, Zlín), M oravskoslezský kraj

Distribuce v aktuální zprávě: CZ
Distribuce v předešlé zprávě: CZ
Pozn. V distribuci se neuvádějí kraje, kde je v platnosti pouze výhled nebo, ve kterých byla pouze zrušena předešlá výstraha.

