VÝSTRAHA ČHMÚ
SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY
Zpráva č. 000049
Odesláno: 31.1.2019 11:13:12
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000048 vydanou 30.01.2019 v 10:27:16 hodin
Územní platnost: Pardubický kraj
Meteorologická situace: Hluboká tlaková níže bude postupovat z Atlantiku nad Francii. Na přední straně této níže zesílí nad
naším územím jihovýchodní až jižní proudění. V pátek 1. února bude zesilovat jihovýchodní, postupně až jižní vítr, který bude ve
východní části Čech, na Moravě a ve Slezsku postupně dosahovat v nárazech 15 až 25 m/s (až 90 km/h), v Jeseníkách a
Beskydech kolem 30 m/s (110 km/h). Vítr bude slábnout v sobotu 2.2. během odpoledních hodin.

Okres Chrudim
Silný vítr

Žlutá

1.2. 16:00 – 2.2. 14:00

Popis: Silný jihovýchodní, postupně jižní vítr vítr s nárazy až 90 km/h.
Doporučení: Možná poškození stromů a lesních porostů, možné menší škody na budovách. Nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a
zlomenými větvemi, možné komplikace v dopravě. Doporučuje se zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty,
zabezpečit skleníky apod. Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do
hřebenových partií.

Okres Pardubice
Silný vítr

Žlutá

1.2. 16:00 – 2.2. 14:00

Popis: Silný jihovýchodní, postupně jižní vítr vítr s nárazy až 90 km/h.
Doporučení: Možná poškození stromů a lesních porostů, možné menší škody na budovách. Nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a
zlomenými větvemi, možné komplikace v dopravě. Doporučuje se zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty,
zabezpečit skleníky apod. Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do
hřebenových partií.

Okres Svitavy
Silný vítr

Žlutá

1.2. 16:00 – 2.2. 14:00

Popis: Silný jihovýchodní, postupně jižní vítr vítr s nárazy až 90 km/h.
Doporučení: Možná poškození stromů a lesních porostů, možné menší škody na budovách. Nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a
zlomenými větvemi, možné komplikace v dopravě. Doporučuje se zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty,
zabezpečit skleníky apod. Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do
hřebenových partií.

ORP Králíky
Silný vítr

Žlutá

1.2. 16:00 – 2.2. 14:00

Popis: Silný jihovýchodní, postupně jižní vítr vítr s nárazy až 90 km/h, v Jeseníkách a Beskydech kolem 30 m/s (110 km/h).
Doporučení: Možná poškození stromů a lesních porostů, možné menší škody na budovách. Nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a
zlomenými větvemi, možné komplikace v dopravě. Doporučuje se zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty,
zabezpečit skleníky apod. Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do
hřebenových partií.

ORP Lanškroun
Silný vítr

Žlutá

1.2. 16:00 – 2.2. 14:00

Popis: Silný jihovýchodní, postupně jižní vítr vítr s nárazy až 90 km/h.
Doporučení: Možná poškození stromů a lesních porostů, možné menší škody na budovách. Nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a
zlomenými větvemi, možné komplikace v dopravě. Doporučuje se zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty,
zabezpečit skleníky apod. Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do
hřebenových partií.

ORP Vysoké Mýto
Silný vítr

Žlutá

1.2. 16:00 – 2.2. 14:00

Popis: Silný jihovýchodní, postupně jižní vítr vítr s nárazy až 90 km/h.
Doporučení: Možná poškození stromů a lesních porostů, možné menší škody na budovách. Nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a
zlomenými větvemi, možné komplikace v dopravě. Doporučuje se zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty,
zabezpečit skleníky apod. Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do
hřebenových partií.

ORP Žamberk
Silný vítr

Žlutá

1.2. 16:00 – 2.2. 14:00

Popis: Silný jihovýchodní, postupně jižní vítr vítr s nárazy až 90 km/h.
Doporučení: Možná poškození stromů a lesních porostů, možné menší škody na budovách. Nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a
zlomenými větvemi, možné komplikace v dopravě. Doporučuje se zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty,
zabezpečit skleníky apod. Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do
hřebenových partií.

ORP Česká Třebová
Silný vítr

Žlutá

1.2. 16:00 – 2.2. 14:00

Popis: Silný jihovýchodní, postupně jižní vítr vítr s nárazy až 90 km/h.
Doporučení: Možná poškození stromů a lesních porostů, možné menší škody na budovách. Nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a
zlomenými větvemi, možné komplikace v dopravě. Doporučuje se zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty,
zabezpečit skleníky apod. Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do
hřebenových partií.

ORP Ústí nad Orlicí
Silný vítr

Žlutá

1.2. 16:00 – 2.2. 14:00

Popis: Silný jihovýchodní, postupně jižní vítr vítr s nárazy až 90 km/h.
Doporučení: Možná poškození stromů a lesních porostů, možné menší škody na budovách. Nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a
zlomenými větvemi, možné komplikace v dopravě. Doporučuje se zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty,
zabezpečit skleníky apod. Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do
hřebenových partií.

Distribuce: PAK

