
Pokyny pri jednotlivých stupňoch výstrahy: 

 
Vietor 

 

2. stupeň 

 

Výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť (V2,  priemer > 

20m/s alebo nárazy > 25m/s): 

 

a) nezdržiavať sa na voľných plochách, 

b) nezdržiavať sa pri labilných prekážkach, 

c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere, 

d) odložiť z dvorov voľne položené predmety, 

e) nepúšťať von deti, 

f) zabezpečiť domáce zvieratá, 

g) neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách, 

h) s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi obmedziť jazdu po 

otvorených veterných plochách, 

i) zabezpečiť okná, skleníky, voľne uložené predmety, pozbierať sušiacu bielizeň, 

j) pri jazde automobilom znížiť rýchlosť jazdy. 

 

3. stupeň 

 

Výskyt mimoriadne silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť (V3, 

priemer > 25 m/S alebo nárazy > 35m/s): 

 

a) keď nie je nutné, nevychádzať z domu, 

b) nezdržiavať sa na voľných plochách, 

c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere, 

d) nepúšťať von deti, 

e) s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi nejazdiť po otvorených 

veterných plochách, 

f) zabezpečiť žeriavy. 

 

Dážď 

 

2. stupeň 

 

Výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok (D2, >50 mm za 12h): 

 

v prípade kritického nedostatku času: 

 

Zanechať akékoľvek činnosti a rýchlo sa odobrať na bezpečné (kopec, vyšší svah a pod.) 

alebo vopred určené miesto. 

 

pokiaľ máte dostatok času: 

 

a) vypnúť alebo uzatvoriť hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu, 

b) premiestniť vybavenie domácností do vyšších poschodí, 

c) uzatvoriť a utesniť všetky okná a otvory, 



d) pripraviť si  vozidlo pre prípad nutnosti opustenia obydlia, 

e) pripraviť si lieky, dokumenty, vhodné ošatenie, trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-

3 dni, 

f) zobrať si nepremokavú obuv a odev, 

g) odstrániť látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, 

žieraviny, kyseliny a pod.). 

h) informovať svojich susedov, 

i) pripraviť evakuáciu zvierat, 

j) pripraviť si evakuačnú batožinu, 

k) opustiť vodné plochy a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt). 

 

3. stupeň 

 

Výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom (D3, >70 mm za 12 h) 

 

a) dodržiavať pokyny záchranných zložiek orgánov samosprávy a štátnej správy, 

sledovať pokyny v hromadných informačných prostriedkoch, 

b) opustiť vodné plochy a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt), 

c) odstrániť látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, 

žieraviny, kyseliny a pod.), 

d) uzatvoriť a utesniť všetky okná a otvory, 

e) vypnúť alebo uzatvoriť hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu. 

 


