VÝSTRAHA ČHMÚ

Závěje - od 700 m n.m.
od 06.12.2013 00:00 do 07.12.2013 12:00
Velmi silný vítr

Moravskoslezský kraj

od 06.12.2013 00:00 do 07.12.2013 12:00
Sněhové jazyky - od 500 m n.m.
od 06.12.2013 00:00 do 07.12.2013 12:00
Silný vítr
od 05.12.2013 17:00 do 06.12.2013 00:00

Přes Severní moře a jižní Skandinávii bude postupovat k východu hluboká tlaková níže. S ní
související okluzní fronta přejde přes naše území od severozápadu v noci ze čtvrtka na pátek a za ní k
nám pronikne studený vzduch arktického původu.
Pásmo srážek spojené s okluzní frontou zasáhne naše území ve čtvrtek 5.12. ve večerních hodinách.
Současně bude na našem území zesilovat západní vítr. Nejsilnější vítr očekáváme v pátek a zpočátku
i v sobotu, kdy se bude průměrná rychlost pohybovat od 10 do 15 m/s s nárazy 20 až 25 m/s (až 90
km/h), na hřebenech hor kolem 35 m/s (125 km/h). Od vyšších poloh se začnou tvořit sněhové jazyky
a na horách závěje. Předpokládáme, že za období čtvrtek až sobota napadne v nižších polohách
většinou do 5 cm nového sněhu, na horách 10 až 30 cm, na severu místy až kolem 40 cm nového
sněhu.
Doporučení ke zmírnění následků jevů:
 Před příchodem větru zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty,
zabezpečit skleníky, stavební jeřáby apod.
 Nezdržovat se zejména v okolí starších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy),
v blízkosti větších stromů a nechodit do lesa.
 Při řízení auta jet maximálně opatrně a pomalu. Větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné. To
platí i pro prázdné nákladní auto. Sledovat dopravní zpravodajství. Nezapomenout na zimní výbavu,
sněhové řetězy a nářadí k případnému vyproštění vozidla. Je vhodné mít ve vozidle teplé oblečení a
alespoň minimální zásobu nápojů a občerstvení.
 Při cestování sledovat dopravní zpravodajství a počítat s prodloužením doby jízdy.
 Na horách omezit vycházení a nevydávat se zejména do hřebenových partií. Dodržovat pokyny
Horské služby (http://www.horskasluzba.cz).

 Dávat pozor na možnost pádu drátů vysokého napětí. Pokud leží na zemi, nepřibližovat se k nim.
 Jsou možné komplikace se zásobováním, zdravotnickými službami apod. Možnost výpadků
elektrického proudu.
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