
Hasiči radí, jak se 
chovat, až udeří 
Sabine  
 FacebookTwitter 

V souvislosti s očekávaným příchodem orkánu vydali hasiči v neděli 
soubor rad, jak se chovat a čeho se vyvarovat při silném větru. Bouře 
Sabine by měla na území ČR udeřit v neděli na večer.  

Zásahy hasičů v Pardubickém kraji Foto: HZS Pardubického kraje 

Hluboká tlaková níže pojmenovaná Sabine postupuje severně od 
Britských ostrovů nad Skandinávii. Počasí u nás začne ovlivňovat v 
neděli večer, uvádí Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). 
Postupně začne v severozápadní polovině Čech, ve Slezsku a na horách 
(zejména na severu) zesilovat jihozápadní vítr a v nárazech bude místy 
dosahovat 70 až 110 km/h, na horách 110 až 145 km/h. 

Meteorologové v aktuální výstraze uvedli, že kvůli pádu stromů mohou 
vznikat problémy v dopravě či dodávkách elektrické energie. 

Hasiči v té souvislosti zveřejnili seznam rad a doporučení, jak se při 
silném větru chovat: 
• Uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a 
až potom záchrana majetku.  
• Nezdržujte se v blízkosti větších stromů.  
• Ve městě omezte pohyb kolem vyšších budov, u kterých 
hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy).  
• Dávejte pozor na možnost pádu elektrického vedení.  
• Za jízdy autem snižte přiměřeně rychlost nebo zastavte 
(větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné a hrozí také 
zvýšené nebezpeční střetu s překážkou na silnici).  
• Schovejte se v budově s nenarušenou statikou.  
• Nechoďte do lesa.  
• Sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředcích.  
• Připravte si baterku, svíčku, případně rádio na baterky pro 
případ výpadku proudu.  
• Doma nezapomeňte zavřít okna, odstraňte nebo upevněte 
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volně uložené předměty, které mohou v důsledku větru 
ohrožovat okolí (truhlíky, květináče, zahradní nábytek atd.).  
• Pokud je váš život, zdraví, popř. majetek v bezprostředním 
ohrožení, volejte hasiče na číslo 112 nebo 150. 

„Pokud vítr spáchá na vašem majetku velké škody, důležité je důkladně 
zdokumentovat a co nejdříve pojistnou událost oznámit příslušné 
pojišťovně,“ sdělila mluvčí generálního ředitelství Hasičského 
záchranného sboru ČR Nicole Studená. 

 

Česko zasáhne vichřice, varovali meteorologové 

 
 

Nejvýraznější krátkodobé zesílení větru očekávají meteorologové v 
pondělí ráno, kdy začne přes naše území od 
západu postupovat studená 
fronta. Na ní mohou nárazy větru místy 
dosahovat i přes 100 km/h. „Tato výrazná 
epizoda skončí kolem poledních hodin, 
kdy studená fronta postoupí nad 
Slovensko a vítr u nás začne jen zvolna slábnout,“ napsal ČHMÚ. 

Prosím buďte opatrní a nepodceňujte výstrahy hasičů.  

 

Děkuji Jan Pejcha starosta městyse Včelákov. 
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