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Síla větru
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co
~ označení a rozpoznávací znaky rychlost rychlost
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c vkmlh v mis-o
o.c

° bezvětří, kouř stoupá kolmo vzhůru 0-1 0-0,2

vánek; směr větru je poznatelný podle
I

1 pohybu kouře, vítr však nepohybuje 1-5 0,3-1,5
větrnou korouhví -
slabývítr, vítr je cítit v tváři, listy stromů

2 šelestí, obyčejná korouhev se začíná 6-11 1,6-3,3
pohybovat

3
mírný vítr, listy stromů a větvičky v trva- 12-19 3,4-5,4
lém pohybu, vítr napíná praporky

dosti čerstvývítr, vítr zdvihá prach
4 a kousky papírů, pohybuje slabšími 20-28 5,5- 7,9

větvemi

čerstvývítr, listnaté keře se počínají
5 hýbat, na stojatých vodách se tvoří 29-38 8,0-10,7

menší vlny se zpěněnými hřebeny

silnývítr, vítr pohybuje silnějšími vět-
6 vemi, telegrafní dráty sviští; používání 39-49

deštníku se stává nesnadným

prudkývítr, vítr pohybuje celými stro- 50-61my; chůze proti větru je obtížná

bouřlivývítr, vítr ulamuje větve, chůze 62-74 17,2-20,7
proti větru je normálně nemožná

vichřice, vítr způsobuje menší škody
na stavbách (strhává komíny, tašky 75-88 20,8-24,4
a břidlice ze střech)

silná vichřice; vyskytuje se na pevnině
zřídka, vyvrací stromy; přináší škody 89-102 24,5-28,4
bydlištím

mohutná vichřice, vyskytuje se velmi 103-117zřídka, působí rozsáhlá zpustošení

orkán; ničivé účinky

Činnost po
» Zadokumentujte případné škody pro pojišťovnu.
» Odstraňte následky, na které stačíte.
» Ohlaste události, které se staly v průběhu, ale nebyly bez-

prostředně ohrožující.
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ORKÁNY A VICHŘICE » Při výpadku el. proudu hrozí i přerušení dodávek tepla, ne-
bude fungovat váš plynový kotel. Zabezpečte si teplé oble-
čení, deky. Zabezpečte náhradní vytápění.

» Pokud jsou s vámi v domácnosti osoby, o které se staráte
(malé děti, nemocní, senioři), zajistěte, aby měly dostatek
teplé potravy a pití (kempingové vařiče, turistické vaříky).

» Vítr může zatarasit stromy příjezdové komunikace a s tím
souvisí i problém s dopravou k lékaři nebo do lékárny. Na-
plánujte si v nezbytných případech návštěvu lékaře před
příchodem orkánu, zabezpečte dostatek nezbytných léků.

» Zabezpečte své mazlíčky a domácí zvířata. Zajistěte potra-
vu, pití, ukrytí zvířat do objektů z venkovních výběhů a za-
hrad.

» Zabezpečte si dodávku el. proudu v případě, pokud je nut-
né pro zabezpečení chovu zvířat (větrání, topení apod.)

~

Bezpečný úkryt před silným větrem poskytují zděné budovy
s nenarušenou statikou. Omezte pohyb venku a jízdy autem,
neschovávejte se pod stromy, ani v okolí vyšších a starších
budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy).
Rozhodně nechoďte do lesa nebo parku.

Činnost při
» Pokud za silného větru řídíte auto, jeďte maximálně opatr-

ně a pomalu. Větrné poryvy mohou auto učinit neovlada-
telným a hrozí také zvýšené nebezpečí střetu s překážkou
na silnici. Předem si zjistěte, zda trasa vaší jízdy je průjezd-
ná a vozovka sjízdná, abyste neuvízli.

Činnost před
» Před příchodem větru preventivně zajistěte okna, dveře,

odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty (např.
květináče, zahradní nábytek), které mohou v důsledku vět-
ru ohrožovat okolí. Dávejte si pozor zejména na volně ležící
plechy, skleněné výplně nebo jiné pevné a ostré předměty,
z nichž se za silného větru stávají smrtící zbraně.

» Neparkujte auta pod stromy nebo v blízkosti něčeho, co
hrozí zřícením, dávejte si pozor na sloupy veřejného osvět-
lení a rozvody el. energie.

» Připravte se na situaci, že několik hodin, ale i několik dní
může být Váš dům nebo byt bez elektrické energie. Zajistěte
si náhradní zdroje světla (baterka, svíčky, chemické světlo).

» Pokud máte velké množství potravin v mrazáku, pak si za-
jistěte vlastní náhradní zdroj s dostatkem pohonných hmot.

» Spadlých drátů elektrického napětí se nedotýkejte a vů-
bec se k nim nepřibližujte.

» Sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředních. Mějte
k dispozici alespoň radiopřijímač s náhradními bateriemi.

» Nepřetěžujte telefonní linky zbytečnými telefonáty. Strom
spadlý na zahradě nebo na návsi není prioritou. Zásadou
je odstranění překážek na komunikacích nebo odstranění
nebezpečných stromů, které hrozí pádem na objekty. Dů-
ležité je zabezpečení uvolněných střech.

» Na tísňové linky volejte jen události, které bezprostředně
ohrožují zdraví a život. Ostatní události oznamte, až se
stav uklidní.

» V případě dlouhotrvajícího výpadku el. proudu může do-
cházet k výpadkům signálu některých operátorů. Závady
se mohou vyskytnout i na pevných linkách.

» Neblokujte svým voláním ani info linky dodavatelů el.
proudu. Informace o přerušení dodávek el. proudu mají
starostové obcí, kteří mohou informace poskytnout.

» Pomáhejte blízkým, ale také nemohoucím, seniorům
i dětem.


