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Na jev: SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Olomoucký:(JE,SU,)
Moravskoslezský
od neděle 17.03.2019 11:00 do neděle 17.03.2019 16:00
Na jev: SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Praha
Středočeský
Karlovarský
Plzeňský
Jihočeský
Pardubický:(CR,PA,)
Královéhradecký
Liberecký
Ústecký
Vysočina:(HB,JI,PE,)
od neděle 17.03.2019 15:00 do neděle 17.03.2019 21:00
Na jev: SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Pardubický:(SY,UO,)
Vysočina:(TR,ZR,)
Jihomoravský:(BK,BM,BI,BV,ZN,)
Olomoucký
Moravskoslezský
od neděle 17.03.2019 21:00 do pondělí 18.03.2019 02:00

S okamžitou platností rušíme minulou výstrahu.

Tato výstraha upřesňuje časovou a územní platnost výstrahy před silným
větrem. Vzhledem k aktuální hydrologické situaci ruší výstrahu před
povodňovými jevy.
V neděli (17. 3.) odpoledne začne postupovat od západu přes naše území
studená fronta. Před ní k nám proudí teplý vzduch od jihozápadu.
V neděli (17. 3.) přes den bude na severní Moravě a ve Slezsku vát čerstvý
jižní až jihozápadní vítr, místy s nárazy 15 až 20 m/s (až 70 km/h), který
bude později odpoledne slábnout.
Studená fronta bude od západu postupovat odpoledne přes Čechy, večer dorazí
na Českomoravskou vrchovinu a později na Moravu a do Slezska. V oblasti
fronty bude přechodně zesilovat vítr, místy se vyskytnou nárazy 15 až 20

m/s (55 až 70 km/h).
Pozn.: Toky odvodňující nejvyšší horské oblasti (zejména Jizerské hory,
Krkonoše, Beskydy a Jeseníky) budou vzhledem k vyšším teplotám dotovány
vodou s tajícího sněhu a bude ještě docházet ke vzestupům, na menších
tocích ojediněle nelze vyloučit i překročení 1.SPA. Stoupající tendenci
bude mít také dolní Vltava a dolní Labe v důsledku manipulací na VD Vrané.
Doporučení ke zmírnění následků silného větru:
-Zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty
(květináče, zahradní nábytek, 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).
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