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Na jev: EXTRÉMNÍ SRÁŢKY (EXTRÉMNÍ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): 

       Moravskoslezský:(FM,KA,OT,) 

       od soboty 15.05.2010 20:00 do odvolání 

 

Na jev: POVODŇOVÉ OHROŢENÍ (EXTRÉMNÍ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): 

       Zlínský 

       Moravskoslezský 

       od soboty 15.05.2010 21:00 do odvolání 

 

Na jev: VELMI VYDATNÝ DÉŠŤ (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): 

       Pardubický 

       Jihomoravský 

       Zlínský 

       Olomoucký 

       Moravskoslezský:(BR,NJ,OP,) 

       od soboty 15.05.2010 20:00 do odvolání 

 

Na jev: POVODŇOVÁ POHOTOVOST (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): 

       Jihomoravský 

       Olomoucký 

       od soboty 15.05.2010 21:00 do odvolání 

 

Na jev: SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): 

       Pardubický 

       Královéhradecký 

       Vysočina 

       Jihomoravský 

       Zlínský 

       Olomoucký 

       Moravskoslezský 

       od soboty 15.05.2010 20:00 do neděle 16.05.2010 23:00 

 

 

 

S okamţitou platností rušíme výstrahu č. 2010/23 

Tlaková níţe (Yolanda) bude zvolna postupovat ze severní Afriky přes 

centrální Středomoří a Balkán k severovýchodu. Začátkem příštího týdne se 

bude udrţovat nad Běloruském a bude stále ovlivňovat počasí u nás. 

 

Během sobotního večera začne na Moravě a ve Slezsku od jihovýchodu pršet a 

sráţky se v průběhu neděle rozšíří dále na západ i do Čech. Od sobotního 

večera do pondělního rána očekáváme, ţe se sráţkové úhrny budou pohybovat 



v Čechách do 5 mm, na Českomoravské vrchovině od 5 do 25 mm, a na ostatním 

území Moravy od 25 do 70 mm. Při vydatných a trvalých sráţkách spadne ve 

Slezsku místy kolem 90 mm sráţek.  Sráţky budou na Moravě, ve Slezsku a ve 

východních Čechách postupně  doprovázené čerstvým větrem s průměrnou 

rychlostí mezi 5 a 10 m/s, v  nárazech místy od 15 do 25 m/s (55 aţ 90 

km/h).   V souvislosti s nadcházejícím sráţkově vydatným počasím bude v 

příštích  dnech pokračovat v západní polovině našeho území kolísání vodních 

stavů  při celkově setrvalé aţ mírně vzestupné tendenci, na jihu a 

jihozápadě  Čech pak budou převládat poklesy hladin rozvodněných toků a 

situace se  během soboty celkově zklidní. Ve východní polovině republiky 

lze naopak  očekávat zvýšení sráţkové aktivity s těţištěm v oblasti Beskyd 

a Jeseníků,  kde se odtoková odezva výrazněji projeví vzestupy hladin během 

sobotní  noci i neděle. Zde se vzhledem k vysokému nasycení povodí i 

předpovídaných  úhrnů sráţek dá předpokládat rychlý rozvoj povodňové 

situace s četným  dosaţením 1. a 2. SPA, na menších tocích i 3. SPA. 

Intenzivní sráţková činnost na východě území bude pokračovat i začátkem 

příštího týdne. Vývoj počasí včetně očekávaných sráţkových úhrnů a 

hydrologické odezvy budeme v následujících dnech postupně upřesňovat. 

 

Doporučujeme sledovat vývoj situace a jeho další prognózu (veřejnoprávní 

televize, rozhlas nebo internet ČHMÚ) a dle situace v postiţených 

oblastech podnikat nezbytná opatření: 

-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. 

-V kombinaci se silným větrem a podmáčeným terénem být obezřetný neboť 

můţe dojit k pádu stromů. 

-Uposlechnout pokynů místní samosprávy, policie a hasičské záchranné 

sluţby. 

-Varovat sousedy, zejména staré lidi. 

-Přestěhovat zvířata, automobily, cennosti a další věci do bezpečí ve 

vyšších polohách (do patra apod.). 

-Utěsnit otvory okolo oken, dveří, větrací a další otvory. 

-Připravit se na náhlé vypnutí elektřiny a plynu. Odpojené elektrické 

spotřebiče přesunout na bezpečné místo. 

-Maximum protipovodňových opatření provést v denní době. Za tmy a bez 

elektrického proudu je vše mnohem komplikovanější. 

-Připravit se na moţnou evakuaci, vzít s sebou doklady, nezapomenout na 

potřeby dětí a domácích zvířat. 

-V postiţených oblastech pravděpodobné omezení individuální i veřejné 

dopravy. 
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