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Situace: Ze střední Evropy se bude přesouvat k východu tlaková výše a kolem ní k nám bude proudit velmi
teplý vzduch od jihozápadu.

ZRUŠENÉ VÝSTRAHY:
Zrušená výstraha 
ŽÁDNÁ VÝSTRAHA PŘED
NEBEZPEČÍM POŽÁRŮ

zelená (žádné nebezpečí) od pondělí 20.06.2022 06:00
SELČ do odvolání

Územní platnost: Praha, Středočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj
(Česká Lípa, Nový Bor)

AKTUÁLNĚ PLATNÉ VÝSTRAHY:

Aktuálně jsou v platnosti jevy: SIVS

Pravděpodobný jev 
NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ 
kategorie jevu SIVS: XIV.1

žlutá (nízký stupeň nebezpečí) od pátku 17.06.2022 11:28 SELČ
do neděle 19.06.2022 10:00 SELČ

Popis: Hrozí zvýšené riziko vzniku a šíření požárů.

Doporučení: V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení
životů. Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové
nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami
a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.

Územní platnost: Praha, Středočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj
(Česká Lípa, Nový Bor)

Pravděpodobný jev 
VELMI VYSOKÉ TEPLOTY 
kategorie jevu SIVS: I.2

oranžová (vysoký stupeň
nebezpečí)

od soboty 18.06.2022 12:00 SELČ
do neděle 19.06.2022 22:00 SELČ

Popis: Odpolední teploty překročí 34 °C.

Doporučení: Velmi vysoká zátěž na lidský organismus, nebezpečí přehřátí a dehydratace. Nebezpečí
vybočení a lomů kolejnic kolejové dopravy v důsledku jejich roztažení horkem. Doporučuje se dodržovat
pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s
minerálními vodami. Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních
hodinách. Nenechávat děti nebo i zvířata v automobilech zaparkovaných na přímém slunci. Věnovat
zvýšenou pozornost malým dětem, starším a nemocným občanům.

Územní platnost: Středočeský kraj (Kralupy nad Vltavou, Mělník, Slaný) do 600 m.n.m, Ústecký kraj
(Bílina, Děčín, Chomutov, Kadaň, Litoměřice, Litvínov, Louny, Lovosice, Most, Podbořany, Roudnice nad
Labem, Teplice, Ústí nad Labem, Žatec) do 600 m.n.m



Pravděpodobný jev 
VYSOKÉ TEPLOTY 
kategorie jevu SIVS: I.1

žlutá (nízký stupeň nebezpečí) od soboty 18.06.2022 12:00 SELČ
do neděle 19.06.2022 12:00 SELČ

Popis: Odpolední teploty překročí 31 °C.

Doporučení: Vysoká zátěž na lidský organismus, nebezpečí přehřátí a dehydratace. Doporučuje se
dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat
s minerálními vodami. Omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách. Nenechávat děti nebo i
zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech.

Územní platnost: Praha, Středočeský kraj (Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,
Černošice, Český Brod, Dobříš, Hořovice, Kladno, Kolín, Lysá nad Labem, Mladá Boleslav, Mnichovo
Hradiště, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Rakovník, Říčany), Plzeňský kraj (Kralovice, Nýřany, Plzeň,
Rokycany, Stříbro, Tachov), Karlovarský kraj, Ústecký kraj (Rumburk, Varnsdorf), Liberecký kraj (Česká
Lípa, Nový Bor)

Pravděpodobný jev 
NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ 
kategorie jevu SIVS: XIV.1

žlutá (nízký stupeň nebezpečí)
od soboty 18.06.2022 12:00 SELČ
do pondělí 20.06.2022 06:00
SELČ

Popis: Hrozí zvýšené riziko vzniku a šíření požárů.

Doporučení: V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení
životů. Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové
nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami
a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.

Územní platnost: Jihočeský kraj, Liberecký kraj (Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Liberec,
Semily, Tanvald, Turnov, Železný Brod), Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina,
Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Pravděpodobný jev 
VYSOKÉ NEBEZPEČÍ
POŽÁRŮ 
kategorie jevu SIVS: XIV.2

oranžová (vysoký stupeň
nebezpečí)

od neděle 19.06.2022 10:00 SELČ
do pondělí 20.06.2022 06:00
SELČ

Popis: Hrozí vysoké nebezpečí vzniku a šíření požárů.

Doporučení: V důsledku dlouhotrvajícího sucha hrozí vysoké nebezpečí vzniku požárů, které se mohou
rychle rozšířit a způsobit velké škody a ohrozit lidské životy. V lesích i jinde v přírodě nerozdělávat oheň,
nevypalovat trávu, nekouřit a neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné
zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou
být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou. Všímat si jakýkoliv náznaků vznikajících ohnisek
požárů a to i v místech po předešlých požárech - možnost pokračujících požárů v podzemí (kořenovým
systémem, v rašeliništích apod.). Při výjezdu zemědělské techniky zkontrolovat její technický stav a
odstranit případné závady. V oblastech se zaschlou vegetací a v blízkosti polí s obilím, včetně posekaných
polí s ležící slámou, dbát zvýšené pozornosti při pohybu zemědělské techniky. Při probíhajících žních se
zemědělcům doporučuje dohodnout se s profesionálními nebo dobrovolnými hasiči o aktivních hlídkách u
pole se základní hasičskou technikou.

Územní platnost: Praha, Středočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj
(Česká Lípa, Nový Bor)



Pravděpodobný jev 
VELMI VYSOKÉ TEPLOTY 
kategorie jevu SIVS: I.2

oranžová (vysoký stupeň
nebezpečí)

od neděle 19.06.2022 12:00 SELČ
do neděle 19.06.2022 22:00 SELČ

Popis: Odpolední teploty překročí 34 °C.

Doporučení: Velmi vysoká zátěž na lidský organismus, nebezpečí přehřátí a dehydratace. Nebezpečí
vybočení a lomů kolejnic kolejové dopravy v důsledku jejich roztažení horkem. Doporučuje se dodržovat
pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s
minerálními vodami. Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních
hodinách. Nenechávat děti nebo i zvířata v automobilech zaparkovaných na přímém slunci. Věnovat
zvýšenou pozornost malým dětem, starším a nemocným občanům.

Územní platnost: Praha do 600 m.n.m, Středočeský kraj (Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav, Čáslav, Černošice, Český Brod, Dobříš, Hořovice, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Lysá nad Labem,
Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram, Rakovník, Říčany,
Sedlčany, Vlašim, Votice) do 600 m.n.m, Jihočeský kraj (Blatná, České Budějovice, Český Krumlov,
Kaplice, Milevsko, Písek, Prachatice, Soběslav, Strakonice, Tábor, Trhové Sviny, Třeboň, Týn nad
Vltavou, Vimperk, Vodňany) do 600 m.n.m, Plzeňský kraj do 600 m.n.m, Karlovarský kraj do 600 m.n.m,
Ústecký kraj (Rumburk, Varnsdorf) do 600 m.n.m, Liberecký kraj (Česká Lípa, Nový Bor) do 600 m.n.m

Pravděpodobný jev 
VYSOKÉ TEPLOTY 
kategorie jevu SIVS: I.1

žlutá (nízký stupeň nebezpečí) od neděle 19.06.2022 12:00 SELČ
do neděle 19.06.2022 22:00 SELČ

Popis: Odpolední teploty překročí 31 °C.

Doporučení: Vysoká zátěž na lidský organismus, nebezpečí přehřátí a dehydratace. Doporučuje se
dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat
s minerálními vodami. Omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách. Nenechávat děti nebo i
zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech.

Územní platnost: Jihočeský kraj (Dačice, Jindřichův Hradec), Liberecký kraj (Frýdlant, Jablonec nad
Nisou, Jilemnice, Liberec, Semily, Tanvald, Turnov, Železný Brod), Královéhradecký kraj (Dvůr Králové
nad Labem, Hořice, Hradec Králové, Jaroměř, Jičín, Nová Paka, Nový Bydžov), Pardubický kraj (Hlinsko,
Holice, Chrudim, Pardubice, Přelouč), Kraj Vysočina (Havlíčkův Brod, Humpolec, Chotěboř, Jihlava,
Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Pacov, Pelhřimov, Světlá nad Sázavou, Telč, Třebíč, Velké
Meziříčí, Žďár nad Sázavou), Jihomoravský kraj (Blansko, Brno, Břeclav, Hodonín, Hustopeče, Ivančice,
Kuřim, Kyjov, Mikulov, Moravský Krumlov, Pohořelice, Rosice, Slavkov u Brna, Šlapanice, Tišnov,
Veselí nad Moravou, Znojmo, Židlochovice)

Distribuce v aktuální zprávě: všechny kraje ČR

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ – Praha / Gvoždíková


