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Na jev: POVODŇOVÉ OHROŽENÍ (EXTRÉMNÍ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Plzeňský:(KT,)
od soboty 10.01.2015 00:00 do soboty 10.01.2015 23:59
Na jev: POVODŇOVÁ POHOTOVOST (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Středočeský
Karlovarský:(SO,KV,)
Plzeňský:(DO,PJ,PM,PS,RO,TC,)
Jihočeský
Pardubický
Královéhradecký
Liberecký
Ústecký:(DC,)
Vysočina
od soboty 10.01.2015 00:00 do soboty 10.01.2015 23:59
Na jev: VELMI SILNÝ VÍTR (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Karlovarský
Plzeňský
od soboty 10.01.2015 12:00 do soboty 10.01.2015 22:00
Na jev: SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Praha
Středočeský
Karlovarský
Plzeňský
Jihočeský
Pardubický
Královéhradecký
Liberecký
Ústecký
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Moravskoslezský
od pátku 09.01.2015 12:00 do neděle 11.01.2015 03:00
Na jev: VYDATNÝ DÉŠŤ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Plzeňský:(DO,KT,)
od pátku 09.01.2015 20:00 do soboty 10.01.2015 12:00

S okamžitou platností rušíme výstrahu č. 2015/09
Výstraha zvyšuje stupeň nebezpečí síly větru pro západní Čechy a ruší
výstrahu před větrem pro Zlínský kraj. Dále přidává výstrahu na vydatné
srážky do oblasti jihozápadních Čech a doplňuje jednotlivé stupně
povodňové aktivity pro oblast Čech a Českomoravské vrchoviny.

V silném západním proudění bude přes střední Evropu postupovat frontální
systém.
Na našem území fouká čerstvý západní vítr, který bude v průběhu dne
a večera v pátek a v sobotu přechodně zesilovat na silný 8 až 12 m/s s
nárazy 15 až 25 m/s (55 až 90 km/h), na horách kolem 30 m/s (kolem 110
km/h). Na západě Čech vítr v průběhu sobotního odpoledne a večera bude
přechodně až velmi silný v nárazech 20 až 30 m/s (až 110 km/h),
na hřebenech hor dokonce 30 až 40 m/s (145 km/h). Slabší vítr očekáváme
jen ve Zlínském kraji. K zeslabení větru bude docházet v noci na neděli.
V průběhu pátečního večera a noci na sobotu bude přes naše území zvolna
přecházet teplá fronta, provázená dešťem, na pohraničních horách
vydatnějším v úhrnech 10 až 40 mm, na hřebenech Šumavy může lokálně
napršet až 50 mm za 24 hod.
V pátek očekáváme na tocích převážně setrvalé stavy, popř. mírné vzestupy
hladin. Od večerních hodin zasáhnou naše území vydatné dešťové srážky,
které v kombinaci se silným větrem a oteplením urychlí odtávání sněhu
a způsobí všeobecné vzestupy hladin. Největší vzestupy hladin s vysokou
pravděpodobností dosažení 2.SPA, ojediněle i 3.SPA očekáváme na tocích
odvodňujících české příhraniční hory, Brdy a také Českomoravskou
vrchovinu.
V povodí horní a střední Otavy očekáváme výrazné vzestupy s dosažením 3.
SPA a kulminacemi během sobotního dopoledne.
Situace bude upřesňována na stránkách ČHMÚ.
Doporučení ke zmírnění následků silného a velmi silného větru:
-Zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty,
zabezpečit stavební jeřáby apod.
-Při řízení auta jet maximálně opatrně. Větrné poryvy mohou auto učinit
neovladatelné. Sledovat dopravní zpravodajství.
-V případě podmáčeného terénu lze očekávat i vyvracení stromů.
-Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.
Dodržovat pokyny Horské služby (http://www.horskasluzba.cz).
Doporučení ke zmírnění následků jevů před povodňovým ohrožením:
-Sledovat vývoj situace a jeho prognózu (veřejnoprávní televize, rozhlas
nebo internet ČHMÚ).
-Uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského záchranného
sboru ČR.
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Distribuce: A,S,K,P,C,E,H,L,U,J,B,M,T,
CZ (tyto kraje byly ve zprávě, která byla zrušena)

