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Na jev: SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Praha
Středočeský
Karlovarský
Plzeňský
Jihočeský
Pardubický
Královéhradecký
Liberecký
Ústecký
Vysočina
Jihomoravský:(BK,BM,BI,BV,ZN,)
Olomoucký
Moravskoslezský
od pátku 15.03.2019 18:00 do soboty 16.03.2019 06:00
Na jev: POVODŇOVÁ BDĚLOST (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Plzeňský:(DO,KT,PJ,PM,RO,TC,)
Jihočeský:(CK,PT,)
Pardubický:(UO,)
Olomoucký:(SU,)
od soboty 16.03.2019 00:00 do odvolání
Na jev: POVODŇOVÁ BDĚLOST (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Liberecký:(JN,LB,SM,)
od neděle 17.03.2019 00:00 do odvolání

S okamžitou platností rušíme minulou výstrahu.

Tato výstraha rozšiřuje předešlou výstrahu o předpověď výskytu 1. SPA.
V čerstvém západním proudění bude v pátek (15. 3.) večer a v noci na
sobotu (16. 3.)postupovat přes naše území frontální systém, během soboty
pak teplá fronta.
V pátek večer a v noci na sobotu bude čerstvý západní vítr místy v nárazech
dosahovat 17 až 22 m/s (60 až 80 km/h), na horách místy kolem 25 m/s 90
km/h).
Během pátku a soboty se očekávají na horách, zejména v oblasti Šumavy,
místy vydatnější srážky (na Šumavě až 40 mm/24 hod.), které budou převážně
dešťové. Vlivem kombinace těchto srážek, čerstvého větru a kladných teplot

(zejména v neděli) dojde i k výraznějšímu odtávání sněhové pokrývky ve
vyšších a horských polohách. V důsledku toho lze v následujících dnech
předpokládat zejména na některých horských či podhorských tocích výraznější
vzestupy hladin a dosažení 1. SPA. Ojediněle nelze vyloučit i krátkodobé
dosažení 2. SPA.
Doporučení ke zmírnění následků silného větru:
-Zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty
(květináče, plechy, apod.), zabezpečit skleníky, stavební jeřáby apod.
-Při řízení auta jet maximálně opatrně. Větrné poryvy mohou auto učinit
neovladatelné. Sledovat dopravní zpravodajství.
-Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.
Dodržovat pokyny Horské služby (http://www.horskasluzba.cz).
Doporučení při výskytu 1. SPA:
-Sledovat vývoj situace a jeho prognózu (veřejnoprávní televize, rozhlas
nebo internet ČHMÚ).
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