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                    VÝSTRAHA ČHMÚ

Číslo:  PVI_2014/40

Vydaná: pondělí 09.06.2014 11:12  (09:12 UTC)

Na jev: VELMI VYSOKÉ TEPLOTY  (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Praha
        Středočeský
        Plzeňský
        Pardubický
        Liberecký
        Ústecký
        od pondělí 09.06.2014 11:00  do středy 11.06.2014 20:00

Na jev: NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Praha
        Středočeský
        Karlovarský
        Plzeňský
        Ústecký
        Jihomoravský
        Zlínský
        Olomoucký
        od pondělí 09.06.2014 11:00  do středy 11.06.2014 20:00

Na jev: VYSOKÉ TEPLOTY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Karlovarský
        Jihočeský
        Královéhradecký
        Vysočina
        Jihomoravský
        Zlínský
        Olomoucký
        Moravskoslezský
        od pondělí 09.06.2014 11:00  do středy 11.06.2014 20:00

Na jev: NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Jihočeský
        Pardubický
        Královéhradecký
        Liberecký
        Vysočina
        Moravskoslezský
        od úterý 10.06.2014 10:00  do středy 11.06.2014 20:00

S okamžitou platností rušíme výstrahu č. 2014/39
Zvyšujeme stupeň nebezpečí výstrahy před teplotami na vysoký pro Ústecký,
Liberecký, Plzeňský, Pardubický, Středočeský kraj a Prahu.

Před zvlněnou studenou frontou, která postupuje přes Německo jen velmi
zvolna k východu, k nám pokračuje příliv velmi teplého vzduchu od jihu.

V pondělí odpoledne budou teploty na území ČR dosahovat 31 až 35 °C. Nad 34
°C vystoupí zejména v Plze ňském a Ústeckém kraji. V úterý odpoledne budou
teploty dosahovat 32 až 36 °C a nad 34 °C mohou vys toupit ve větší míře i v
Libereckém, Pardubickém, Středočeském kraji a v Praze.
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Vlivem velmi teplého a suchého počasí se bude i nadále zvyšovat nebezpečí
vzniku požárů.

Ještě ve středu se budou nejvyšší denní teploty pohybovat mezi 30 a 35 °C.
Od západu bude během dne docházet postupně k přibývání oblačnosti s
bouřkami, které mohou být ojediněle intenzivní. Výstrahu proto budeme v
případě potřeby v dalších dnech upřesňovat.

Doporučení ke zmírnění následků jevů:
-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.
-Děti do 20 kg by měly vypít 1,5 až 2 l nápojů denně, starší děti a dospělí
kolem 3 l denně. Není vhodné pít ledově vychlazené nápoje.
-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 °C.
-Kdekoliv v přírodě nerozdělávat oheň, nekouřit, vyhnout se používání
přenosných vařičů i jiných zdrojů otevřeného ohně.

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Borovička
        ve spolupráci s VGHMÚř

        http://pocasi.chmi.cz/

Distribuce: CZ
CZ (tyto kraje byly ve zprávě, která byla zrušena)

Stránka 2


