
VÝSTRAHA ČHMÚ 

SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY 
 

Zpráva č. 000449 

Odesláno: 21.12.2020 11:00:35 

Územní platnost: ORP Žamberk 

 
 

Meteorologická situace: Přes střední Evropu bude od západu přecházet frontální systém. 

 

Ledovka  

nad 600 m n.m.  
Nízký st. nebezpečí  22.12. 03:00  –  22.12. 10:00 

 

Popis: V polohách nad 600 m n. m. je pravděpodobná tvorba ledovky při mrznoucím dešti.  

Doporučení: Nebezpečí úrazů při uklouznutí. Problémy v dopravě, zvýšená nehodovost. Při pohybu venku je třeba chodit 

velmi opatrně, starší nebo méně mobilní lidé by měli omezit vycházení ven. Řidičům se doporučuje sledovat dopravní 

zpravodajství a jezdit velmi opatrně. Počítat s prodloužením doby jízdy.  
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