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Na jev: VELMI SILNÉ BOUŘKY (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Karlovarský
        Plzeňský
        od pondělí 07.07.2014 08:00  do úterý 08.07.2014 08:00

Na jev: VELMI SILNÉ BOUŘKY (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Praha
        Středočeský
        Jihočeský
        Liberecký
        Ústecký
        od pondělí 07.07.2014 10:00  do úterý 08.07.2014 18:00

Na jev: VELMI SILNÉ BOUŘKY (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Pardubický
        Královéhradecký
        Vysočina
        Jihomoravský
        Zlínský
        Olomoucký
        Moravskoslezský
        od úterý 08.07.2014 12:00  do úterý 08.07.2014 23:00

Na jev: VYSOKÉ TEPLOTY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Praha do 600 m n.m.
        Středočeský do 600 m n.m.
        Pardubický do 600 m n.m.
        Královéhradecký do 600 m n.m.
        Liberecký do 600 m n.m.
        Ústecký do 600 m n.m.
        Vysočina do 600 m n.m.
        Jihomoravský do 600 m n.m.
        Zlínský do 600 m n.m.
        Olomoucký do 600 m n.m.
        Moravskoslezský do 600 m n.m.
        od pondělí 07.07.2014 12:00  do pondělí 07.07.2014 20:00

Na jev: SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Pardubický
        Královéhradecký
        Vysočina
        Jihomoravský
        Zlínský
        Olomoucký
        Moravskoslezský
        od pondělí 07.07.2014 12:00  do pondělí 07.07.2014 23:00

Na jev: VYSOKÉ TEPLOTY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Zlínský do 600 m n.m.
        Olomoucký do 600 m n.m.
        Moravskoslezský do 600 m n.m.
        od úterý 08.07.2014 12:00  do úterý 08.07.2014 20:00

Stránka 1



WOCZ65-OPIN-060957.txt

V pondělí a v úterý bude zvolna postupovat přes naše území k východu
zvlněná studená fronta. Před ní bude do ČR proudit velmi teplý vzduch od
jihu.

V pondělí v nižších a středních polohách vystoupí odpolední teploty na
většině území ČR (kromě západních a jižních Čech) na 30 až 33 °C. V úterý
se budou tyto teploty vyskytovat v polohách pod 600 m n. m. ještě ve
Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji.

Očekáváme, že v okolí zvlněné studené fronty se budou vytvářet silné až
velmi silné bouřky s lokálními přívalovými srážkami až kolem 50 mm,
krupobitím a silnými nárazy větru kolem 20 m/s (75 km/h). V pondělí se
mohou tyto bouřky vyskytovat zejména v západní polovině Čech, v úterý se
budou postupně rozšiřovat i na ostatní území ČR.

V pondělí odpoledne a večer se mohou ve východních Čechách, na
Českomoravské vrchovině, na Moravě a ve Slezsku ojediněle vytvořit silné
bouřky z tepla s krátkodobými srážkovými úhrny kolem 30 mm a kroupami.

Z důvodu možného přehřátí a dehydratace organismu doporučujeme:
-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.
-V oblastech zasažených přívalovými srážkami lze očekávat rychlý odtok vody
ze svahů, rychlé rozvodnění malých toků, potoků a jindy suchých koryt,
zatopení níže položených míst, sklepů, podemletí komunikací apod.
-Pro omezení škod silným nárazovým větrem zajistit okna, dveře, odstranit
nebo upevnit volně položené předměty (zahradní nábytek, slunečníky apod.),
zabezpečit skleníky, stavební jeřáby apod.
-Dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí úrazu větrem uvolněnými
předměty, pádem ulomených větví apod. a zásahu bleskem.
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