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Číslo:  PVI_2016/93 
 
Vydaná: sobota 12.11.2016 13:36  (12:36 UTC) 
 
Na jev: NÁLEDÍ (NÍZKÝ STUPE Ň NEBEZPEČÍ): 
       Zlínský:(VS,) 
       Olomoucký 
       Moravskoslezský 
       od soboty 12.11.2016 14:00  do ned ěle 13.11.2016 10:00 
 
Na jev: SN ĚHOVÉ JAZYKY (NÍZKÝ STUPE Ň NEBEZPEČÍ): 
       Moravskoslezský:(FM,NJ,) od 600 m n.m. 
       od soboty 12.11.2016 14:00  do ned ěle 13.11.2016 12:00 
 
Na jev: NÁLEDÍ (NÍZKÝ STUPE Ň NEBEZPEČÍ): 
       Praha 
       St ředočeský:(BN,BE,KO,KH,PV,PZ,PB,) 
       Plze ňský:(KT,) 
       Jiho český 
       Vyso čina:(PE,) 
       od soboty 12.11.2016 19:00  do ned ěle 13.11.2016 10:00 
 
 
 
S okamžitou platností rušíme výstrahu č. 2016/92 
Tato výstraha rozši řuje p ředchozí vydanou výstrahu na náledí a na tvorbu 
sněhových jazyk ů. 
 
Kolem tlakové níže nad Balkánem k nám bude proudit studený vzduch od 
severovýchodu. Pozd ěji se od západu nad st řední Evropu za čne rozši řovat 
tlaková výše. 
 
V sobotu (12. 11.) již b ěhem odpoledne v Moravskoslezském a Olomouckém 
kraji, na ostatním území ve čer a v noci na ned ěli (13. 11.) teploty vzduchu 
a povrch ů klesají a budou klesat pod 0 °C. V místech s vlhký mi a mokrými 
povrchy komunikací nebo s rozb ředlým sn ěhem se bude vytvá ří a bude vytvá řet 
náledí nebo zmrazky. 
 
Od sobotního (12. 11.) odpoledne do ned ělního (13. 11.) dopoledne se budou 
v Beskydech p ři čerstvém nárazovitém v ětru a sn ěžení od vyšších poloh 
vytvá řet sn ěhové jazyky. 
 
Doporu čení ke zmírn ění následk ů jev ů: 
-Lokáln ě se vytvá ří a bude vytvá řet náledí nebo zmrazky. Vozovky a chodníky 
budou místy kluzké, řidi či a chodci by m ěli v ěnovat zvýšenou pozornost 
místním  podmínkám, zejména v místech mostových kon strukcí a v horských 
oblastech. 
-P ři tvorb ě sn ěhových jazyk ů sledovat dopravní zpravodajství, na horách 
informace Horské služby ( http://www.horskasluzba.cz ). 
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Distribuce: A,S,P,C,J,Z,M,T, 
A,S,P,C,J,T (tyto kraje byly ve zpráv ě, která byla zrušena) 
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