TIMELINE
ČERVENEC

Výstraha ČHMÚ:
Extrémně vysoké teploty

Pavlína napsala:

V pátek 7. a v sobotu 8. srpna
vystoupí maximální teplota vzduchu na extrémní hodnoty, místy
nad 37 °C v Plzeňském, Středočeském a Pardubickém kraji.

“Tyjo lidi, to je fakt hic. :( Sim, poraďte, jak
se zchladit, já už fakt nevim.”

Je proto vhodné:
-Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních
a odpoledních hodinách.

zobrazit více

SRPEN

Ústecko sužuje sucho. Úředníci
vydali zákaz zalévání zahrad a
napouštění bazénů

Vysoké teploty a sucho
způsobily čtyři požáry

ÚSTECKO – Vyschlá koryta říček a potoků
na Ústecku přiměla úředníky životního
prostředí Magistrátu města Ústí nad
Labem k zákazu odběru povrchových vod
ze všech vodních toků na Ústecku.
Úprava vyhlášky platí od pondělí 20.
července do odvolání.

Vysoké teploty a extrémní sucho se
v sobotu podepsaly na několika požárech,
které museli hasiči likvidovat
v Olomouckém kraji. Zasahovali na čtyřech
místech u požárů polí, strnišť či trávy.

Září

Valerie napsala:

“Sbohem léto! Bylo to sice nejparnější
léto, který jsem kdy zažila, ale bylo to
skvělý! Včera super party u bazénu
a dneska už zas do školy...”

Velká evropská města se oteplují rychleji, než vědci čekali
Už nyní zažívají obyvatelé Londýna či

Madridu o dva stupně vyšší průměrné
letní teploty než v 70. letech.

ŘÍJEN
Hanka sdílí článek

Fotogalerie: Smog dusí svět,
některá města skoro nejsou vidět

Velká evropská města se oteplují rychleji,
než vědci čekali. Už nyní zažívají obyvatelé Londýna či Madridu o dva stupně
vyšší průměrné letní teploty než v 70.
letech. Následky? Lidé si budou muset
zvyknout, že rychlé střídání veder,
suchého počasí a prudkých lijáků bude
v příštích desetiletích obvyklé.
"Hlavní příčinou jsou vysoké koncentrace
oxidu uhličitého," varuje nová studie
Světového fondu ochrany přírody před
následky automobilismu a spalování paliv
v elektrárnách.

Pavel píše:

“Fajn, všichni řikaj, auta smrděj, komíny
smrděj, továrny smrděj. Super, ale čím
budeme jezdit a co budeme dělat bez
průmyslu? Může mi to někdo vysvětlit?
Jestli se někomu tyhle věci nelíbí, tak ať
se klidně vrátí do jeskyně, tam má čistej
vzdoušek.”

LISTOPAD

Aktuální upozornění:
extrémní vítr v Krušných
horách na Chomutovsku

ANKETA

Správa silnic Ústeckého kraje
nedoporučuje vyjíždět do oblasti
Krušných hor na Chomutovsku
z důvodu extrémně silného větru
a špatných meteorologických
podmínek.

Co by ti nejvíc chybělo po týdnu bez elektřiny?
Mobil
Počítač
Kuchyňské spotřebiče
Pračka

Tom posílá fotku:

“U nás za vesnicí... tak to bude asi večer
bez wi-fi.. :-(”

Světlo v noci
Hoverboard
Něco jiného
268 lidí hlasovalo

Teplá zima žene zvěř pod kola
aut. Na co si dát pozor?
PROSINEC

Vánoce na blátě, nebo na sněhu?
Meteorologové už tuší, jak bude
Současná zatím teplá zima je k zvířatům
milosrdná, jenže ta jsou lákána k slaným
silnicím. Počet sražené zvěře roste.
Co dělat, když se se zvířetem potkáte na
silnici?

LEDEN

ÚNOR

Pavlína napsala:

“To je k vzteku, příští tejden sem měla jet
na hory. Takhle se na to můžu vykašlat.”

Ledovka změnila Česko v kluziště,
přibývá nehod i zraněných chodců

BŘEZEN

Foto: Projděte si město, které
žije jen ze slunce a větru.
Vešel by se do něj celý Beroun

Ledovka a sněhové jazyky komplikují
dopravu na řadě míst – nejhorší situace byla
v Libereckém, Ústeckém a Plzeňském kraji.
Hromadná nehoda na téměř pět hodin uzavřela dálnici D8 na Ústecku a pro nákladní
auta i přechod do Polska v Habarticích. Víc
práce mají kvůli ledovce také záchranáři.
I v dalších dnech má pršet a kvůli teplotám
pod nulou tak hrozí tvorba ledovky.

Vlekaři žádají kvůli nedostatku
sněhu pomoc od státu

Vlekaři, kteří kvůli teplé zimě nestíhají
splácet úvěry, chtějí, aby jim pomohl stát.
Od Ministerstva pro místní rozvoj požadují
230 milionů korun. Píšou to Hospodářské
noviny.

DUBEN

Roman posílá fotku:
Česko zasáhnou extrémní
srážky a mohutná vichřice

Meteorologové varují před silnými srážkami, které bude doprovázet silný vítr. Pršet
bude od středečního odpoledne do pátku.
Za dva dny by mohlo napršet více než 100
milimetrů srážek. "Při něm se lámou
stromy, převracejí popelnice, strhávají
vedení elektrického napětí," řekla Dagmar
Honsová z pražského Meteopressu. "Nevylučujeme vzestup vodních hladin, protože
přívaly vody, které zasáhnou Moravu,
hlavně pak Jeseníky a Beskydy, budou
skutečně vysoké. Spadnout má 100 až 160
mm srážek, tj. 100 až 160 l vody na metr
čtvereční," doplnila Honsová. Rozvodněné
toky by ve čtvrtek a pátek mohly zatopit
sklepy a níže položené domy.

“Tyjo, ještě chvíli bude pršet a bude to fakt
mazec.”

Týnem nad Vltavou se
prohnala blesková povodeň

Varování meteorologů se naplnila
a přívalové deště v noci na neděli zasáhly
část území České republiky. Velké škody
způsobily na jihu Čech, zejména pak
v Týně nad Vltavou, kde voda poničila
náměstí a přilehlé ulice. Podle údajů ze
srážkoměru, který má radnice nainstalovaný na budově Městského úřadu, spadlo
v noci na neděli 50 mm srážek za čtyři
hodiny. Centrum města, které leží pod
kopem, tak spláchly přívalové deště
a voda valící se dolů z kopce.

KVĚTEN

Tom posílá fotku:

“Jeden aktuální nesmrtelnej klasik.”

Valerie napsala:

“A pod kterým stromem byste políbili
svého milého / milou vy?”

ČERVEN

Koupaliště otevírají své brány,
návštěvníci se hrnou
Pavlína napsala:
“Hádejte, co je to?”

Přes 200 lidí přišlo v neděli na českobudějovickou letní plovárnu na
Sokolském ostrově, která má otevřeno
od 27. května. Mnozí lidé se v neděli ve
městě také opalovali, někteří koupali
v řece Malši u Malého a Velkého jezu.
Stovky návštěvníků měla písecká plovárna u sv. Václava. Desítky lidí zamířily
i na další jihočeská koupaliště.

