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Na jev: NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): Ústecký 
Jihomoravský:(BV,HO,ZN,) 
od pondělí 19.06.2017 10:00 do odvolání 

Na jev: VYSOKÉ TEPLOTY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): Praha 
od úterý 20.06.2017 12:00 do úterý 20.06.2017 20:00 

Na jev: VYSOKÉ TEPLOTY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): 
Středočeský do 600 m n.m. 
Karlovarský do 600 m n.m. 
Plzeňský do 600 m n.m. 
Jihočeský do 600 m n.m. 
Liberecký:(CL,) do 600 m n.m. 
Ústecký do 600 m n.m. 
Jihomoravský do 600 m n.m. 
od úterý 20.06.2017 12:00 do úterý 20.06.2017 20:00 

S okamžitou platností rušíme výstrahu č. 2017/52 
Tato výstraha nahrazuje rušenou výstrahu, upřesňuje územní platnost nebezpečí vzniku požárů a přidává 
varování před vysokými teplotami. 

V úterý (20. 6.) do střední Evropy vyvrcholí příliv teplého vzduchu od jihu. V noci na středu (21. 6.) bude od 
severozápadu postupovat přes naše území nevýrazná studená fronta. Za ní se bude přes střední Evropu 
přesouvat k jihovýchodu oblast vyššího tlaku vzduchu a na našem území bude pokračovat 
teplé a suché počasí. 

V úterý 20. 6. budou maximální teploty v Čechách a na jižní Moravě většinou překračovat 31 °C. 

V Ústeckém a Jihomoravském kraji bude místy přetrvávat nebezpečí vzniku požárů. Ojedinělé přeháňky nebo 
bouřky, které očekáváme během úterního večera a středečního dne (21. 6.), nebezpečí vzniku požárů 
výrazněji nesníží. 

Doporučení k eliminaci přehřátí a dehydratace organismu: 
-Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a dopoledních hodinách. 
-Nenechávat děti, ale i zvířata, na přímém slunci, zejména ve stojících automobilech. 
-Zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů bez kofeinu, přednostně neperlivých, které je vhodné 
kombinovat s minerálními vodami. 
-Při pobytu na přímém slunci používat ochranné prostředky (krémy s vysokým UV filtrem, sluneční brýle, 
pokrývku hlavy). 
-Při použití klimatizace udržovat teplotní rozdíl mezi venkovním a klimatizovaným prostředím maximálně 
kolem 5 st.C. 

Doporučení k vyvarování se aktivit, které by mohly vyvolat požár: 
-V lesích, ale i jinde v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, 
nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. 
-Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které v případech sucha a nebezpečí vzniku požárů mohou být vydány. 
-Dbát na úsporné hospodaření s vodou. 
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http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index. 



 


