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Zpráva č. 000062 
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Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000061 vydanou 24.02.2023 v 12:08:50 hodin 

Územní platnost: ORP Žamberk 

 
 

Meteorologická situace: Kolem hluboké tlakové níže nad Pobaltím k nám bude proudit studený a vlhký vzduch 

od severozápadu až severu. 

 

Náledí  

mezi 0 a 600 m n.m.  
Nízký st. nebezpečí  25.2. 16:00  –  26.2. 09:00 

 

Popis: Při poklesu teplot pod bod mrazu se bude lokálně vytvářet náledí nebo zmrazky.  

Doporučení: Nebezpečí úrazů v důsledku uklouznutí. Na neošetřených komunikacích hrozí problémy v dopravě a zvýšená 

nehodovost. Při pohybu venku je třeba chodit velmi opatrně, starší nebo méně mobilní lidé by měli omezit vycházení ven. 

Řidičům se doporučuje sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně.  

Sněhové jazyky  

nad 500 700 m n.m.  
Nízký st. nebezpečí  25.2. 11:30  –  25.2. 18:00 

 

Popis: Očekává se místy tvorba sněhových jazyků.  

Doporučení: Zhoršení sjízdnosti komunikací, některé vozovky mohou být nesjízdné. Při řízení auta je nutná zvýšená 

opatrnost. Při cestování sledovat dopravní zpravodajství. Na horách dodržovat pokyny Horské služby.  

Silný vítr  Nízký st. nebezpečí  25.2. 11:30  –  25.2. 18:00 
 

Popis: Čerstvý západní až severozápadní vítr bude místy v nárazech dosahovat až 20 m/s (až 70 km/h).  

Doporučení: Možná poškození stromů a lesních porostů, možné menší škody na budovách. Nebezpečí úrazu uvolněnými 

předměty a zlomenými větvemi, možné komplikace v dopravě. Doporučuje se zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit 

volně uložené předměty apod. Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách omezit túry a 

nevydávat se zejména do hřebenových partií.  

Sněhové jazyky  

nad 500 m n.m.  
Nízký st. nebezpečí  25.2. 03:00  –  25.2. 18:00 

 

Popis: Očekává se místy tvorba sněhových jazyků.  

Doporučení: Zhoršení sjízdnosti komunikací, některé vozovky mohou být nesjízdné. Při řízení auta je nutná zvýšená 

opatrnost. Při cestování sledovat dopravní zpravodajství. Na horách dodržovat pokyny Horské služby.  

Sněhové jazyky  

nad 700 m n.m.  
Nízký st. nebezpečí  25.2. 11:30  –  25.2. 18:00 

 

Popis: Očekává se místy tvorba sněhových jazyků.  

Doporučení: Zhoršení sjízdnosti komunikací, některé vozovky mohou být nesjízdné. Při řízení auta je nutná zvýšená 

opatrnost. Při cestování sledovat dopravní zpravodajství. Na horách dodržovat pokyny Horské služby.  

 
 


