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        VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ

Číslo:  PVI_2013/51

Vydaná: středa 05.06.2013 11:21  (09:21 UTC)

Na jev: POVODŇOVÉ OHROŽENÍ (EXTRÉMNÍ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Praha
        Středočeský
        Jihočeský
        Ústecký
        od středy 05.06.2013 11:30  do odvolání

Na jev: POVODŇOVÁ POHOTOVOST (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Plzeňský
        od středy 05.06.2013 11:30  do čtvrtka 06.06.2013 09:00

Na jev: POVODŇOVÁ BDĚLOST (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Olomoucký:(JE,)
        Moravskoslezský:(BR,FM,KA,NJ,OP,)
        od středy 05.06.2013 09:00  do pátku 07.06.2013 09:00

S okamžitou platností rušíme výstrahu č. 2013/50
Snižujeme stupeň nebezpečí u povodňového ohrožení v Plzeňském kraji. Rušíme
stupeň nebezpečí v Karlovarském, Královéhradeckém, Jihomoravském.

Od západu zasahuje nad naše území nevýrazný výběžek vyššího tlaku vzduchu.
Východ území bude zpočátku ovlivňovat mělká tlaková níže nad východní
Evropou. Od zítřejšího dne se bude nad střední Evropou udržovat nevýrazné
tlakové pole.

Dnes (středa) bude v Čechách oblačno a místy přeháňky. Na Moravě a ve
Slezsku oblačno až zataženo, na většině území přeháňky nebo občasný déšť.
Ojediněle bouřky. Srážkové úhrny v Čechách do 5 mm, na Moravě a ve Slezsku
do 10 mm, v Jeseníkách do 15 mm.  Zítra (čtvrtek) očekáváme na většině
území přeháňky, místy, zejména ve východní polovině území bouřky. Srážové
úhrny v Čechách do 5 mm, na Moravě a ve Slezsku do 10 mm, v bouřkách
ojediněle kolem 25 mm.  Předpokládaný hydrologický vývoj: Labe v profilu
Mělník je pravděpodobně po kulminaci. Dolní Labe stále  stoupá.  Kulminaci
v profilu Ústí nad Labem očekáváme v noci na zítřek (ze  středy na čtvrtek)
 při dosažení 1100 až 1130 cm (3900 až 4160m3/s). Dolní  tok  Ohře velmi
zvolna klesá. Bílina v Ústí nad Labem a Kamenice v Hřensku jsou  vzduté
Labem (Kamenice v Hřensku výrazně nad úrovní 50-letého průtoku).  Toky v
povodí horního a středního Labe jsou na poklesu. 3.SPA trvá stále  na
Mrlině, kde hladina již klesá, na Cidlině v Sánech, kde ráno proběhla
kulminace a hladina mírně klesá.  Většina toků v povodí Vltavy je na
poklesu.  Střední tok Lužnice a Nežárka  ráno kulminovaly. 3.SPA dále trvá
na dolním toku Berounky a dolní Vltavy,  na středním toku Lužnice,
Stropnici, Malši, Vltavě  v Českém Krumlově a na  Blanici.   Na
severovýchodě Moravy reagovaly toky na vydatnější srážky vzestupy  hladin,
s dosažením 1.SPA  na Jičínce v Novém Jičíně, Lubině v Petřvaldu a Opavě v
Děhylově. V horních úsecích již hladiny klesají, dolní úseky vlivem dotoku
budou ještě mírně stoupat. Vzhledem k předchozímu nasycení mohou toky v
této oblasti rychle reagovat na očekávané srážky při dosažení nižších
stupňů povodňové aktivity (Odra, Bělá).   Průtoky na toku Dyje jsou
ovlivněny manipulacemi na vodních dílech a  hladiny jsou na úrovní 1.SPA ,
překročení 2. SPA nepředpokládáme.



Doporučujeme sledovat vývoj situace a jeho další prognózu (veřejnoprávní
televize, rozhlas nebo internet ČHMÚ) a dle situace v postižených
oblastech podnikat nezbytná opatření:
-Uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského  záchranného
sboru ČR.
-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 možnou evakuaci, vzít s sebou doklady, nezapomenout na
potřeby dětí a domácích zvířat.
-V postižených oblastech pravděpodobné omezení individuální i veřejné
dopravy.
-Vyvarovat se chůze, plavání nebo jízdy přes povodňovou vodu.
-Vyhnout se kontaktu s povodňovou vodou a jejími usazeninami - mohou  být
kontaminovány.

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Hanzlík, Kimlová
        ve spolupráci s VGHMÚř

        http://pocasi.chmi.cz/
        http://hydro.chmi.cz/hpps

Distribuce: A,S,P,C,U,M,T,
A,S,K,P,C,H,U,B,M,T (tyto kraje byly ve zprávě, která byla zrušena)


