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Na jev: SILNÁ LEDOVKA (VYSOKÝ STUPE Ň NEBEZPEČÍ): 
       Jihomoravský:(BK,BM,BI,BV,HO,VY,) 
       Zlínský 
       od úterý 15.11.2016 18:00  do st ředy 16.11.2016 15:00 
 
Na jev: LEDOVKA (NÍZKÝ STUPE Ň NEBEZPEČÍ): 
       Karlovarský 
       Ústecký 
       od úterý 15.11.2016 12:00  do st ředy 16.11.2016 00:00 
 
Na jev: LEDOVKA (NÍZKÝ STUPE Ň NEBEZPEČÍ): 
       Praha 
       St ředočeský 
       Plze ňský 
       Jiho český 
       Pardubický 
       Královéhradecký 
       Liberecký 
       Vyso čina:(HB,JI,PE,) 
       od úterý 15.11.2016 15:00  do st ředy 16.11.2016 09:00 
 
Na jev: LEDOVKA (NÍZKÝ STUPE Ň NEBEZPEČÍ): 
       Vyso čina:(TR,ZR,) 
       Jihomoravský:(ZN,) 
       Olomoucký 
       Moravskoslezský 
       od úterý 15.11.2016 18:00  do st ředy 16.11.2016 12:00 
 
 
Oblast vysokého tlaku vzduchu ustoupí ze st řední Evropy k jihovýchodu. 
Počasí u nás za čne v úterý od severozápadu ovliv ňovat teplá fronta, která 
bude b ěhem st ředy p řecházet p řes naše území dále k východu. 
 
V úterý (15.11.2016) o čekáváme b ěhem odpoledne a ve čera od severozápadu 
postupn ě déš ť nebo déš ť se sn ěhem, místy mrznoucí s tvorbou ledovky. Ve čer 
na Morav ě a ve Slezsku zpo čátku místy i sn ěžení. Mrznoucí déš ť s tvorbou 
ledovky o čekáváme místy i v noci na st ředu a ve st ředu ráno, zejména v 
severovýchodní polovin ě území. Na východ ě území m ůže tvorba ledovky 
pokra čovat až do st ředečních odpoledních hodin. 
 
--+ Lokáln ě se p ři mrznoucím dešti o čekává tvorba ledovky. Komunikace budou 
místy kluzké, řidi či a chodci by m ěli v ěnovat zvýšenou pozornost místním 
podmínkám. 
-P ři silné ledovce hrozí nebezpe čí četných úraz ů a vysoké nehodovosti. 
-V p řípad ě jízdy autem sledovat dopravní zpravodajství a jezd it mimo řádně 
opatrn ě. Po čítat s výrazným prodloužením doby jízdy. 
-P ři déletrvajícím dešti v d ůsledku tvorby ledovky na stromech, stožárech, 
drátech elektrického vedení a dalších p ředmětech nebezpe čí padajících v ětví 
nebo lámání strom ů, pravd ěpodobné výpadky v dodávce elekt řiny, problémy v 
energetice apod. 
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