
ZCZC 225 

WOCZ65 OPIN 230858 

 

                   VÝSTRAHA ČHMÚ 

 

Číslo:  PVI_2018/37 

 

Vydaná: středa 23.05.2018 10:58  (08:58 UTC) 

 

Na jev: VELMI SILNÉ BOUŘKY (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): 

       Středočeský:(BN,BE,PB,RA,) 

       Karlovarský 

       Plzeňský 

       Jihočeský 

       Ústecký:(CV,LN,MO,) 

       od čtvrtka 24.05.2018 13:00  do pátku 25.05.2018 02:00 

 

Na jev: SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): 

       Pro celou ČR 

       od středy 23.05.2018 11:00  do středy 23.05.2018 23:00 

 

Na jev: SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): 

       Praha 

       Středočeský:(KL,KO,KH,ME,MB,NB,PV,PZ,) 

       Vysočina 

       Jihomoravský 

       od čtvrtka 24.05.2018 13:00  do pátku 25.05.2018 02:00 

 

Na jev: SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): 

       Středočeský:(BN,BE,PB,RA,) 

       Karlovarský 

       Plzeňský 

       Jihočeský 

       Ústecký:(CV,LN,MO,) 

       Vysočina 

       Jihomoravský 

       od pátku 25.05.2018 02:00  do pátku 25.05.2018 23:00 

 

 

 

 

S okamžitou platností rušíme minulou výstrahu. 

 

 

Tato výstraha nahrazuje rušenou výstrahu č. 2018/36 a na dnešní den (středa 

23.5.) upřesňuje území platnosti a rozšiřuje ji o velmi silné bouřky na 

čtvrtek 24.5. a dále rozšiřuje o silné bouřky na pátek 25.5. 

 

Počasí u nás bude od jihozápadu ovlivňovat nevýrazná oblast nižšího tlaku 

vzduchu. 

 

Dnes 23.5. se budou místy vytvářet bouřky, ojediněle i silné, doprovázené 

přívalovými srážkami s úhrny kolem 30 mm, kroupami a nárazy větru. Bouřková 

činnost bude později večer slábnout. 

 

Během čtvrtka 24.5. se v poledních hodinách začnou v jihozápadní polovině 

území místy tvořit bouřky, které mohou být silné (přívalové srážky s úhrny 



kolem 30 mm, kroupy a nárazy větru) a na jihu a jihozápadě Čech i velmi 

silné, doprovázené přívalovými srážkami kolem 50 mm, kroupami a nárazy 

větru. Bouřková činnost bude v noci na pátek jen částečně slábnout a silné 

bouřky se místy budou tvořit v jihozápadní polovině území také během pátku 

25.5. V pátek večer a v noci na sobotu budou bouřky slábnout. 

 

Doporučení ke zmírnění následků jevů: 

-V oblastech zasažených přívalovými srážkami lze očekávat rychlý odtok 

vody ze svahů, rychlé rozvodnění malých toků, potoků a jindy suchých koryt, 

zatopení níže položených míst, sklepů, podemletí komunikací apod. 

-Dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí úrazu větrem  uvolněnými 

předměty, pádem ulomených větví apod. a zásahu bleskem. 

-Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických  radarů 

zobrazených na stránkách ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci chytrého 

telefonu, tabletu, apod. 
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