Upozornění - extrémně silný vítr
VÝSTRAHA ČHMÚ
SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v neděli zvýšil stupeň výstrahy
před větrem, který má zasáhnout navečer území České republiky. Pro
pondělní ráno a dopoledne bude platit extrémní stupeň nebezpečí, což je
nejvyšší stupeň meteorologické výstrahy.

Nebezpečí souvisí s výskytem hluboké tlakové níže pojmenované Sabine. V
Čechách a na severu Moravy a Slezska meteorologové v noci očekávají vítr s
nárazy nad 90 km/h, na horách na severu země může dosáhnout až
síly orkánu, tedy nad 118 km/h. Na jihu Moravy má vítr výrazněji zesilovat v
pondělí dopoledne, kdy bude přes Česko směrem k východu postupovat
výrazná studená fronta. Za ní se vítr změní na západní a především v Čechách
dosáhne ojediněle v nárazech kolem 110 kilometrů v hodině, na Moravě kolem
90 kilometrů v hodině.
Zvýšená výstraha je pak v platnosti pro pondělí mezi 6:00 až 13:00. Extrémní
stupeň nebezpečí platí pro Prahu, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský
kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj,
Pardubický kraj a Kraj Vysočina.
V úterý ráno a dopoledne vítr opět zesílí a bude foukat místy rychlostí kolem 70
kilometrů v hodině, ojediněle i vyšší. Výstraha před silným větrem je v
platnosti až do úterních 20:00.

Hasiči v té souvislosti zveřejnili seznam rad a doporučení, jak se při silném
větru chovat:
• Uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom
záchrana majetku.
• Nezdržujte se v blízkosti větších stromů.
• Ve městě omezte pohyb kolem vyšších budov, u kterých hrozí stržení střešní
krytiny (tašky, plechy).
• Dávejte pozor na možnost pádu elektrického vedení.
• Za jízdy autem snižte přiměřeně rychlost nebo zastavte (větrné poryvy mohou
auto učinit neovladatelné a hrozí také zvýšené nebezpeční střetu s překážkou
na silnici).
• Schovejte se v budově s nenarušenou statikou.
• Nechoďte do lesa.
• Sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředcích.
• Připravte si baterku, svíčku, případně rádio na baterky pro případ výpadku
proudu.
• Doma nezapomeňte zavřít okna, odstraňte nebo upevněte volně uložené
předměty, které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí (truhlíky, květináče,
zahradní nábytek atd.).
• Pokud je váš život, zdraví, popř. majetek v bezprostředním ohrožení, volejte
hasiče na číslo 112 nebo 150.

