
Štyri farby

Zelená Je Tvoja krajina sfarbená na zeleno? Potom sa niet čoho obávať.

Žltá Žltá znamená potenciálne nebezpečenstvo. Extrémne počasie je nepravdepodobné, ale opatrnosť je 
namieste pre aktivity závislé na počasí. Informuj sa o situácii.

Oranžová
Oranžová znamená nebezpečenstvo. Počasie je nebezpečné, môže spôsobiť škody a nehody.  
Pamätaj, že počasie je riskantné. Buď opatrný a informuj sa o jeho vývoji. Dodržiavaj všetky pokyny 
vydané zodpovednými úradmi.

Červená

Červená znamená veľké nebezpečenstvo spôsobené extrémne nepriaznivým počasím. Sú pravdepo-
dobné veľké škody a nehody, v mnohých prípadoch spojené aj s ohrozením zdravia a životov v rozsiah-
lych oblastiach. Buď extrémne opatrný, sleduj správy a dodržiavaj inštrukcie a rady vydávané  
zodpovednými úradmi. Uvedom si, že môžu byť vydané mimoriadne opatrenia.

Akým nebezpečenstvám čelíš ?
 
Prívalové dažde, záplavy, nebezpečné búrky, víchrice, vlny horúčav, 
lesné požiare, hmly, mrazivé počasie so snežením a snehovými 
víchricami, lavíny . . .

Plánuješ cestovať alebo ísť na dovolenku? Možno táboriť,
zdolávať vrcholy hôr alebo si užívať morské pláže? Chcel by si 
najčerstvejšie informácie o potenciálne nebezpečnom počasí dnes a 
zajtra?

Webová stránka  www.meteoalarm.eu identifikuje riziká a pokrýva celú 
Európu.

Webová stránka je jednoduchá a prehľadná, používa ľahko 
zrozumiteľné symboly. Stačí len kliknúť na regionálne a miestne 
výstrahy. 

Turisti, záchranné služby, organizátori zábavných podujatí, média . . .  
každý môže byť varovaný bez jazykových bariér. 

www.meteoalarm.eu
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Medzinárodne a spoľahlivo 

Pretože sú použité univerzálne symboly, nová webová stránka nepo-
zná jazykové bariéry. Nezáleží na tom či pochádzaš zo severu alebo z 
juhu Európy . . .  

Európska “mapa nebezpečného počasia” je zrozumiteľná každému, 
miliónom cestujúcim. Vďaka špeciálnym tlačidlám sa dostaneš k 
ďalším informáciám v jazyku podľa Tvojej voľby.

Je to systém integrujúci oficiálne výstrahy na počasie z každej spolu-
pracujúcej národnej meteorologickej služby. Je založený na najnovších 
informáciách z celosvetovej siete meteorologických pozorovaní a na 
analýzach očakávaného počasia z počítačových modelov.

Spolupracujúce národné meteorologické služby 

Tiráž: 

Text: Harry Geurts, knmi

Preklad: Jozef Csaplár

Koncept: Studio knmi

Vydal: SHMÚ, Slovensko

www.meteoalarm.eu je vyvinutá pre Eumetnet, združenie 
európskych meteorologických služieb

Copyright: knmi, De Bilt, The Netherlands, 2006
Zdroj: Meteorisk, Michael Staudinger, zamg, AustriaFoto: Roman Zehnal

www.meteoalarm.eu
Aktuálne výstrahy na nebezpečné a ex-
trémne počasie v Európe dostupné na 
internete.

Spoločná iniciatíva viac než 22 európskych  
národných meteorologických služieb


