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Územní platnost: Pardubický kraj 

 
 

Meteorologická situace: Kolem tlakové níže nad Polskem k nám bude proudit vlhký vzduch od severozápadu. 

V severovýchodní polovině území během středy 22.5. očekáváme místy vydatné srážky lokálně s úhrny 30 až 70 

mm/24h, v extrémních případech na návětřích hor ojediněle kolem 100 mm/24h. Během noci na čtvrtek budou 

postupně od západu srážky slábnout a nejdéle se budou vyskytovat v oblasti Beskyd (čtvrtek dopoledne). 

Předpokládané srážky mohou během středy (22.5.) způsobit rychlé rozvodnění zejména menších toků a při 

předpokládaných úhrnech místy vzestupy hladin až na 1. či 2. SPA. 

 
 

Okres Chrudim 

Vydatný déšť  Žlutá 22.5. 00:00  –  23.5. 08:00 
 

Popis: Vydatný déšť s úhrny místy kolem 50 mm/24h.  

Doporučení: Možnost zvýšeného odtoku vody z krajiny a průtoku vody přes komunikace. Snížená viditelnost a riziko 

aquaplaningu. Za deště je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a 

zatopených míst.  

Povodňová bdělost  Žlutá 22.5. 10:00  –  do odvolání 
 

Popis: Vzhledem k očekávaným srážkám předpokládáme dosažení 1.SPA na Loučné, Chrudimce, Novohradce a na 

Doubravě.  

Doporučení: Vzestupy hladin řek, kdy se voda ještě nevylévá z břehů. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability 

stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). 

Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí a pohybu v korytě toku.  

 

Okres Pardubice 

Vydatný déšť  Žlutá 22.5. 00:00  –  23.5. 08:00 
 

Popis: Vydatný déšť s úhrny místy kolem 50 mm/24h.  

Doporučení: Možnost zvýšeného odtoku vody z krajiny a průtoku vody přes komunikace. Snížená viditelnost a riziko 

aquaplaningu. Za deště je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a 

zatopených míst.  

 

ORP Pardubice 

Povodňová bdělost  Žlutá 22.5. 10:00  –  do odvolání 
 

Popis: Vzhledem k očekávaným srážkám předpokládáme dosažení 1.SPA na Loučné, Chrudimce, Novohradce a na 

Doubravě.  

Doporučení: Vzestupy hladin řek, kdy se voda ještě nevylévá z břehů. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability 

stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). 

Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí a pohybu v korytě toku.  

 

Okres Svitavy 

Vydatný déšť  Žlutá 22.5. 00:00  –  23.5. 08:00 
 

Popis: Vydatný déšť s úhrny místy kolem 50 mm/24h.  

Doporučení: Možnost zvýšeného odtoku vody z krajiny a průtoku vody přes komunikace. Snížená viditelnost a riziko 

aquaplaningu. Za deště je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a 

zatopených míst.  
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ORP Litomyšl 

Povodňová bdělost  Žlutá 22.5. 10:00  –  do odvolání 
 

Popis: Vzhledem k očekávaným srážkám předpokládáme dosažení 1.SPA na Divoké Orlici a jejích přítocích, Třebovce, 

dolní Tiché Orlici a Orlici, a na Loučné.  

Doporučení: Vzestupy hladin řek, kdy se voda ještě nevylévá z břehů. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability 

stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). 

Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí a pohybu v korytě toku.  

 

ORP Moravská Třebová 

Povodňová pohotovost  Oranžová 22.5. 08:00  –  do odvolání 
 

Popis: Vlivem předpokládaných srážek očekáváme vzestupy hladin vodních toků na úroveň 2. SPA.  

Doporučení: Vzestupy hladin řek, voda v některých řekách se může vylévat z břehů do okolní krajiny. Možnost zvýšeného 

odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Možnost průtoků vody přes komunikace, riziko aquaplaningu. 

Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Uposlechnout pokynů 

povodňových orgánů, policie a hasičské záchranné služby. Připravit se na možnost vzniku povodně. Vyvarovat se koupání, 

plavání, jízdy lodí apod. v korytě toku a bezprostředním okolí. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených 

míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů.  

 

ORP Polička 

Povodňová bdělost  Žlutá 22.5. 10:00  –  do odvolání 
 

Popis: Vlivem očekávaných srážek může být ve středu 22.5. v odpoledních nebo večerních hodinách v tocích překročen 

1.SPA.  

Doporučení: Vzestupy hladin řek, kdy se voda ještě nevylévá z břehů. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability 

stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). 

Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí a pohybu v korytě toku.  

 

ORP Svitavy 

Povodňová bdělost  Žlutá 22.5. 10:00  –  do odvolání 
 

Popis: Vlivem očekávaných srážek může být ve středu 22.5. v odpoledních nebo večerních hodinách v tocích překročen 

1.SPA.  

Doporučení: Vzestupy hladin řek, kdy se voda ještě nevylévá z břehů. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability 

stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). 

Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí a pohybu v korytě toku.  

 

ORP Králíky 

Velmi vydatný déšť  Oranžová 22.5. 00:00  –  23.5. 08:00 
 

Popis: Velmi vydatný déšť s úhrny místy až 70 mm/24h, na návětřích hor ojediněle kolem 100 mm/24h.  

Doporučení: Zvýšený odtok vody z krajiny, průtoky vody přes komunikace, zanesení komunikací unášeným materiálem. 

Snížená viditelnost a riziko aquaplaningu. Zhoršený odvod srážkové vody kanalizací. Riziko podmáčení a následných 

sesuvů, snížení stability stromů v podmáčené půdě. Při silném dešti je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. 

Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády 

stromů nebo podemletí komunikací.  

Povodňová pohotovost  Oranžová 22.5. 08:00  –  do odvolání 
 

Popis: Vlivem předpokládaných srážek očekáváme vzestupy hladin vodních toků na úroveň 2. SPA.  

Doporučení: Vzestupy hladin řek, voda v některých řekách se může vylévat z břehů do okolní krajiny. Možnost zvýšeného 

odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Možnost průtoků vody přes komunikace, riziko aquaplaningu. 

Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Uposlechnout pokynů 

povodňových orgánů, policie a hasičské záchranné služby. Připravit se na možnost vzniku povodně. Vyvarovat se koupání, 

plavání, jízdy lodí apod. v korytě toku a bezprostředním okolí. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených 

míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů.  
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ORP Lanškroun 

Velmi vydatný déšť  Oranžová 22.5. 00:00  –  23.5. 08:00 
 

Popis: Velmi vydatný déšť s úhrny místy až 70 mm/24h, na návětřích hor ojediněle kolem 100 mm/24h.  

Doporučení: Zvýšený odtok vody z krajiny, průtoky vody přes komunikace, zanesení komunikací unášeným materiálem. 

Snížená viditelnost a riziko aquaplaningu. Zhoršený odvod srážkové vody kanalizací. Riziko podmáčení a následných 

sesuvů, snížení stability stromů v podmáčené půdě. Při silném dešti je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. 

Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády 

stromů nebo podemletí komunikací.  

Povodňová pohotovost  Oranžová 22.5. 08:00  –  do odvolání 
 

Popis: Vlivem předpokládaných srážek očekáváme vzestupy hladin vodních toků na úroveň 2. SPA.  

Doporučení: Vzestupy hladin řek, voda v některých řekách se může vylévat z břehů do okolní krajiny. Možnost zvýšeného 

odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Možnost průtoků vody přes komunikace, riziko aquaplaningu. 

Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Uposlechnout pokynů 

povodňových orgánů, policie a hasičské záchranné služby. Připravit se na možnost vzniku povodně. Vyvarovat se koupání, 

plavání, jízdy lodí apod. v korytě toku a bezprostředním okolí. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených 

míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů.  

 

ORP Vysoké Mýto 

Vydatný déšť  Žlutá 22.5. 00:00  –  23.5. 08:00 
 

Popis: Vydatný déšť s úhrny místy kolem 50 mm/24h.  

Doporučení: Možnost zvýšeného odtoku vody z krajiny a průtoku vody přes komunikace. Snížená viditelnost a riziko 

aquaplaningu. Za deště je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a 

zatopených míst.  

 

ORP Žamberk 

Velmi vydatný déšť  Oranžová 22.5. 00:00  –  23.5. 08:00 
 

Popis: Velmi vydatný déšť s úhrny místy až 70 mm/24h, na návětřích hor ojediněle kolem 100 mm/24h.  

Doporučení: Zvýšený odtok vody z krajiny, průtoky vody přes komunikace, zanesení komunikací unášeným materiálem. 

Snížená viditelnost a riziko aquaplaningu. Zhoršený odvod srážkové vody kanalizací. Riziko podmáčení a následných 

sesuvů, snížení stability stromů v podmáčené půdě. Při silném dešti je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. 

Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády 

stromů nebo podemletí komunikací.  

Povodňová bdělost  Žlutá 22.5. 10:00  –  do odvolání 
 

Popis: Vzhledem k očekávaným srážkám předpokládáme dosažení 1.SPA na Divoké Orlici a jejích přítocích, Třebovce, 

dolní Tiché Orlici a Orlici, a na Loučné.  

Doporučení: Vzestupy hladin řek, kdy se voda ještě nevylévá z břehů. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability 

stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). 

Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí a pohybu v korytě toku.  

 

ORP Česká Třebová 

Vydatný déšť  Žlutá 22.5. 00:00  –  23.5. 08:00 
 

Popis: Vydatný déšť s úhrny místy kolem 50 mm/24h.  

Doporučení: Možnost zvýšeného odtoku vody z krajiny a průtoku vody přes komunikace. Snížená viditelnost a riziko 

aquaplaningu. Za deště je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a 

zatopených míst.  

Povodňová bdělost  Žlutá 22.5. 10:00  –  do odvolání 
 

Popis: Vzhledem k očekávaným srážkám předpokládáme dosažení 1.SPA na Divoké Orlici a jejích přítocích, Třebovce, 

dolní Tiché Orlici a Orlici, a na Loučné.  
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Doporučení: Vzestupy hladin řek, kdy se voda ještě nevylévá z břehů. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability 

stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). 

Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí a pohybu v korytě toku.  

 

ORP Ústí nad Orlicí 

Vydatný déšť  Žlutá 22.5. 00:00  –  23.5. 08:00 
 

Popis: Vydatný déšť s úhrny místy kolem 50 mm/24h.  

Doporučení: Možnost zvýšeného odtoku vody z krajiny a průtoku vody přes komunikace. Snížená viditelnost a riziko 

aquaplaningu. Za deště je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a 

zatopených míst.  

Povodňová bdělost  Žlutá 22.5. 10:00  –  do odvolání 
 

Popis: Vzhledem k očekávaným srážkám předpokládáme dosažení 1.SPA na Divoké Orlici a jejích přítocích, Třebovce, 

dolní Tiché Orlici a Orlici, a na Loučné.  

Doporučení: Vzestupy hladin řek, kdy se voda ještě nevylévá z břehů. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability 

stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). 

Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí a pohybu v korytě toku.  

 
 

Distribuce: PAK 
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