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Na jev: NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Praha
Středočeský
Karlovarský
Plzeňský
Jihočeský
Pardubický
Královéhradecký
Liberecký
Ústecký
od pátku 26.04.2019 11:00 do soboty 27.04.2019 00:00
Na jev: NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Vysočina
Jihomoravský
Zlínský
Olomoucký
Moravskoslezský
od pátku 26.04.2019 11:00 do odvolání
Na jev: SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Praha
Středočeský
Pardubický
Královéhradecký
Liberecký
od pátku 26.04.2019 16:00 do pátku 26.04.2019 23:00

S okamžitou platností rušíme minulou výstrahu.

Tato výstraha nahrazuje rušenou výstrahu (č.47). Přidává varování na silné
bouřky.
Příliv velmi teplého vzduchu dnes (pátek 26.4.) ukončí zvlněná studená
fronta, která bude odpoledne a večer přecházet od západu přes naše území.
Za ní k nám začne proudit chladný vlhký vzduch od západu.
Přechod fronty bude dnes (v pátek 26.4.) později odpoledne a večer ve
středních, východních a severovýchodních Čechách místy doprovázen bouřkami
a zejména v nich bude vítr zesilovat v nárazech až na 20 m/s (70 km/h). V
bouřkách se lokálně mohou vyskytnout i kroupy.
V Čechách v souvislosti s ochlazením a srážkami v noci na sobotu klesne

nebezpečí vzniku požárů. Na Moravě a ve Slezsku se vysoké nebezpečí vzniku
požárů sníží jen částečně.
Doporučení k vyvarování se aktivit, které by mohly vyvolat požár:
-V přírodě a zejména v lesích nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu,
neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné
zdroje otevřeného ohně.
-Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které v případech sucha a nebezpečí
vzniku požárů mohou být vydány. Doporučení v souvislosti s výskytem bouřek:
-Pro omezení škod nárazovým větrem zajistit okna, dveře, odstranit nebo
upevnit volně položené předměty (zahradní nábytek, slunečníky apod.).
-Dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí úrazu větrem uvolněnými
předměty, pádem ulomených větví apod. a zásahu bleskem.
-Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů
zobrazených na stránkách ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci chytrého
telefonu,
tabletu, apod.
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