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                VÝSTRAŢNÁ INFORMACE 

              ČHMÚ a ODBORU HMZ VGHMÚř 

 

                VÝSTRAHA HPPS ČHMÚ 

 

Číslo:     PVI_37/09 

Vydaná:    středa 24.06.2009 09.30 (08:30 UTC) 

Na jevy:   Povodňové ohroţení (extrémní stupeň nebezpečí), 

          Silný trvalý déšť (vysoký stupeň nebezpečí), 

          Povodňová pohotovost (vysoký stupeň nebezpečí), 

          Silný déšť (nízký stupeň nebezpečí), 

Platnost:  od středy 24.06.2009 10.30 do čtvrtka 25.06.2009 18.00 

 

Pro kraje: Povodňová pohotovost: 

          od středy 24.06.2009 10.30 do čtvrtka 25.06.2009 18.00 

          Olomoucký, Moravskoslezský, 

 

          Povodňové ohroţení: 

          od středy 24.06.2009 10.30 do čtvrtka 25.06.2009 18.00 

          Jihočeský, 

 

          Silný déšť: 

          od středy 24.06.2009 10.30 do čtvrtka 25.06.2009 08.00 

          Jihočeský, 

 

          Silný trvalý déšť: 

          od středy 24.06.2009 10.30 do čtvrtka 25.06.2009 08.00 

          Olomoucký, Moravskoslezský, 

 

 

 

Počasí u nás bude i nadále ovlivňovat tlaková níţe nad Balkánským 

poloostrovem. Její vliv bude postupně slábnout. 

 

Sráţky trvalejšího charakteru budou pokračovat ještě ve středu a v noci na 

čtvrtek, v dalších dnech se vyskytnou jiţ přeháňky nebo bouřky, lokálně. 

Největší sráţkové úhrny očekáváme v oblasti Novohradských hor, Šumavy a 

Jeseníků,  kde by mělo do čtvrtečního rána ještě spadnout  celkem 20 aţ 50 

mm sráţek. Na ostatním území ČR očekáváme převáţně 5 aţ 15 mm sráţek. 

 

V důsledku sráţek v průběhu noci na středu hladiny toků v oblasti Šumavy a 

Novohradských hor kolísaly, přitom na Černé, Malši a Blanici došlo k 

opětovnému dosaţení, či udrţení na úrovni 3. SPA. Během čtvrtka zde 

očekáváme přechod k mírným poklesům a případně další kolísání v reakci na 

sráţky. V oblasti Jeseníků a Beskyd po bouřkách došlo ke vzestupům na 1. 

SPA, na Bělé aţ na 2. SPA. Aktuálně dochází jiţ k mírným poklesům. Zde 

však očekáváme další přechodné vzestupy při výskytu sráţek, které mohou 

znamenat dosaţení úrovně 1. aţ 2. SPA, na Bělé pak s moţností dosaţení aţ 

hranice 3. SPA. 

 



Doporučení ke zmírnění následků jevů: 

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

nebo internet ČHMÚ). 

- Spolupracovat a uposlechnout pokyny příslušníků integrovaného 

záchranného systému a představitelů místní samosprávy. 

 

Tato zpráva okamţitě ruší předešlou výstraţnou informaci č. 36/09 

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Handţák, Daňhelka 
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