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Na jev: SILNÁ LEDOVKA (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Praha
Středočeský
Karlovarský
Plzeňský
Jihočeský
Ústecký
od pondělí 30.01.2017 15:00 do úterý 31.01.2017 20:00
Na jev: SNĚHOVÉ JAZYKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Liberecký od 600 m n.m.
Ústecký od 600 m n.m.
od pondělí 30.01.2017 18:00 do úterý 31.01.2017 15:00
Na jev: LEDOVKA (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Pardubický
Královéhradecký
Liberecký
Vysočina
od pondělí 30.01.2017 22:00 do úterý 31.01.2017 20:00
Na jev: NOVÁ SNĚHOVÁ POKRÝVKA (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Vysočina
Jihomoravský:(BK,BM,BI,ZN,)
Olomoucký:(OL,SU,)
od úterý 31.01.2017 06:00 do středy 01.02.2017 06:00
Na jev: SNĚHOVÉ JAZYKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Vysočina
Jihomoravský:(BK,)
od úterý 31.01.2017 06:00 do úterý 31.01.2017 20:00

S okamžitou platností rušíme výstrahu č. 2017/18
Výstraha č. 19 nahrazuje výstrahu č. 18. Rozšiřuje ji o tvorbu sněhových
jazyků, na Českomoravské vrchovině a západě Moravy o novou sněhovou
pokrývku.
Dnes později odpoledne a zítra ovlivní počasí u nás od západu mělká tlaková
níže spojená s okluzní frontou.
Dnes v pondělí 30. ledna později odpoledne a večer a také během zítřka 31.
ledna se zejména v jihozápadní polovině Čech vyskytne místy déšť se sněhem
nebo mrznoucí déšť s tvorbou ledovky.
Na Českomoravské vrchovině, západě Moravy a na horách napadne od úterního
rána do středečního rána místy 7 až 15 cm nového sněhu, na ostatním území
většinou od 1 do 7 cm. Na Českomoravské vrchovině a na horách na severu a
severozápadě se zejména od vyšších poloh budou místy tvořit sněhové jazyky.
Doporučení ke zmírnění následků jevů:

-Lokálně se při mrznoucím dešti očekává tvorba ledovky. Komunikace a
chodníky budou místy kluzké, řidiči a chodci by měli věnovat zvýšenou
pozornost místním podmínkám.
-Při cestování sledovat dopravní zpravodajství, na horách sledovat
informace Horské služby (http://www.horskasluzba.cz).
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