WOCZ65 OPIN 200850
VÝSTRAHA ČHMÚ
Číslo: PVI_2013/60
Vydaná: čtvrtek 20.06.2013 10:50 (08:50 UTC)
Na jev : VELMI VYSOKÉ TEPLOTY (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Praha, Středočeský, Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský, Pardubický, Královéhradecký, Liberecký, Ústecký
od čtvrtka 20.06.2013 12:00 do čtvrtka 20.06.2013 20:00
Na jev : VELMI SILNÉ BOUŘKY (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Praha, Středočeský, Karlovarský, Plzeňský, Ústecký
od čtvrtka 20.06.2013 16:00 do pátku 21.06.2013 06:00
Na jev : VYSOKÉ TEPLOTY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Vysočina, Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký, Moravskoslezský
od čtvrtka 20.06.2013 12:00 do čtvrtka 20.06.2013 20:00
Na jev : SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Jihočeský, Pardubický, Královéhradecký, Liberecký, Olomoucký, Moravskoslezský
od čtvrtka 20.06.2013 16:00 do pátku 21.06.2013 06:00
S okamžitou platností rušíme výstrahu č. 2013/59
Tato výstraha upřesňuje předešlou výstrahu. Je rozšířena o výstrahu na silné a velmi silné bouřky.
Do střední Evropy bude vrcholit příliv velmi teplého vzduch od jihu. Přes naše území bude v noci na pátek a v pátek
postupovat k východu zvlněná studená fronta.
V přílivu tropického vzduchu budou dnes odpolední teploty v nižších polohách překračovat 31 °C, v Čechách 34 °C.
V Čechách může být ojediněle až 38 °C.
V teplém vzduchu se budou dnes v odpoledních a večerních hodinách vytvářet silnější bouřky, doprovázené
krupobitím, přívalovými srážkami (úhrny kolem 40 mm) a nárazy větru kolem 25 m/s (90 km/h). Vyšší
pravděpodobnost výskytu velmi silných bouřek je v západních, severozápadních a středních Čechách. Na zbytku
území Čech a na severní Moravě a ve Slezsku se mohou objevit silné bouřky.
Z důvodu možného přehřátí a dehydratace organismu doporučujeme :
 Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách.
 Nenechávat děti, ale i zvířata, na přímém slunci, zejména ve stojících automobilech.
 Zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů bez kofeinu, přednostně neperlivých, které je vhodné
kombinovat s minerálními vodami.
 Při pobytu na přímém slunci používat ochranné prostředky (krémy s vysokým UV filtrem, sluneční brýle,
pokrývku hlavy).
 Při použití klimatizace udržovat teplotní rozdíl mezi venkovním a klimatizovaným prostředím maximálně
kolem 5 st.C.
 V oblastech zasažených přívalovými srážkami lze očekávat rychlý odtok vody ze svahů, rychlé rozvodnění
malých toků, potoků a jindy suchých koryt, zatopení níže položených míst, sklepů, podemletí komunikací
apod.
 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.
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