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(09:45 UTC)

Na jev: NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Praha
Jihomoravský
od úterý 01.05.2018 11:00 do odvolání
Na jev: SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Praha
Středočeský
Jihočeský
Pardubický
Královéhradecký
Vysočina
Jihomoravský
Zlínský
Olomoucký
Moravskoslezský
od středy 02.05.2018 14:00 do soboty 05.05.2018 00:00
Na jev: SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Liberecký
od středy 02.05.2018 17:00 do čtvrtka 03.05.2018 00:00

S okamžitou platností rušíme minulou výstrahu.

Tato výstraha nahrazuje rušenou výstrahu č. 29/2018 a doplňuje ji o silné
bouřky.
Počasí u nás bude ovlivňovat frontální rozhraní.
Během středečního odpoledne a večera (2.5.) se začnou na frontálním
rozhraní, s vyjimkou západních Čech, místy vytvářet bouřky, které mohou být
ojediněle silné. V noci na čtvrtek bouřky přechodně zeslábnou a během
čtvrtka (3.5.) se opět budou místy aktivovat a ojediněle budou opět silné.
V noci na pátek zeslábnou. V bouřkách se ojediněle vyskytnou: přívalové
srážky kolem 30 mm, nárazy větru kolem 20 m/s a ojediněle kroupy.
V důsledku déletrvajícího teplého a suchého počasí vzrostlo na našem území
riziko vzniku požárů. Vysoké riziko je zejména na jižní Moravě a v oblasti
Prahy
Doporučení ke zmírnění následků silných bouřek:
-Přívalový déšť může ojediněle vést k zatopení níže položených míst,
sklepů 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.
-Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů
zobrazených na stránkách ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci chytrého
telefonu, tabletu, apod.
Doporučení k vyvarování se aktivit, které by mohly vyvolat požár:
-V lesích, ale i jinde v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu,
neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné
zdroje otevřeného ohně.
-Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které v případech sucha a
nebezpečí vzniku požárů mohou být vydány.
-Dbát na úsporné hospodaření s vodou.
-Být si vědom toho, že požáry mohou vzniknout i při úderu bleskem.

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Miloš Dvořák
ve spolupráci s VGHMÚř
http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index.
html?layout=1

Distribuce: A,S,C,E,H,L,J,B,Z,M,T,
A,S,E,H,L,U,J,B,Z,M,T (tyto kraje byly ve zprávě, která byla zrušena)
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