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Na jev: VELMI VYSOKÉ TEPLOTY  (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): 

        Praha 

        Středočeský 

        Karlovarský 

        Plzeňský 

        Jihočeský 

        Pardubický 

        Královéhradecký 

        Liberecký 

        Ústecký 

        Vysočina 

        od středy 12.08.2015 12:00  do pátku 14.08.2015 21:00 

 

Na jev: VYSOKÉ NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): 

        Pro celou ČR 

        od středy 12.08.2015 12:00  do odvolání 

 

Na jev: VELMI VYSOKÉ TEPLOTY  (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): 

        Jihomoravský 

        Zlínský 

        Olomoucký 

        Moravskoslezský 

        od středy 12.08.2015 12:00  do soboty 15.08.2015 21:00 

 

Na jev: SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): 

        Praha 

        Středočeský 

        Karlovarský 

        Plzeňský 

        Jihočeský 

        Pardubický 

        Královéhradecký 

        Liberecký:(JN,SM,) 

        Vysočina 

        Jihomoravský 

        Zlínský 

        Olomoucký 

        Moravskoslezský 

        od středy 12.08.2015 12:00  do středy 12.08.2015 22:00 

 

 

 



S okamžitou platností rušíme výstrahu č. 2015/55 

Touto výstrahou upravujeme výstrahu č. 2015/55. Beze změny ponecháváme 

stupeň nebezpečí požárů, prodlužujeme období platnosti výskytu velmi 

vysokých teplot pro Moravu a Slezsko a navíc přidáváme výstrahu před 

silnými bouřkami pro většinu území ČR na dnešek (středu 12. 8.), kromě 

severních Čech. 

 

Nad střední Evropou se bude v nevýrazném tlakovém poli nadále  udržovat 

velmi teplý vzduch. 

 

Od středy 12. 8. do pátku 14. 8. v Čechách a do soboty 15. 8. na Moravě a 

ve Slezsku budou trvat tropická vedra. Maximální teploty budou vystupovat v 

ČR nad 35 °C a to zejména na Moravě a ve Slezsku. Nejteplejší den bude 

pátek 14. 8., kdy teploty vystoupí na 34 až 38 °C, ojediněle i výše.   Ve 

středu 12. 8. se budou místy vytvářet pomalu pohybující se bouřky, které 

mohou být ojediněle lokálně doprovázeny kroupami a význačnějšími srážkovými 

úhrny kolem 30 mm. Největší pravděpodobnost výskytu bouřek je v horských 

oblastech východních Čech a severní Moravy.  Bouřkové srážky budou jen 

lokálního charakteru, takže převažující sucho a s ním spojené riziko vzniku 

požárů bude trvat až do víkendu. Výstražná informace bude v případě potřeby 

v dalších dnech upřesňována. 

 

Při přetrvávajícím vysokém riziku požárů je zakázano: 

-V přírodě rozdělávat oheň, kouřit, odhazovat cigaretové  nedopalky, 

používat přenosné vařiče i jiné zdroje otevřeného ohně.  --  Vysoké teploty 

mohou vést k přehřátí a dehydrataci organismu. Je proto  vhodné: 

-Omezit tělesnou zátěž, používat ochranné prostředky (krémy s vysokým UV 

filtrem, sluneční brýle, pokrývku hlavy), nejlépe nepobývat na přímém 

slunci v poledních a odpoledních hodinách. 

-Pít dostatečné množství nápojů, nealkoholických a bez kofeinu. 

-Nenechávat děti a zvířata na přímém slunci, zejména ve stojících 

automobilech. 

 

U lokálních bouřek může intenzivní déšť vést k zatopení níže položených 

míst, sklepů apod. 
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Distribuce: CZ 

CZ (tyto kraje byly ve zprávě, která byla zrušena) 


