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Tato diplomová práce se zabývá problematikou cvičení orgánů krizového řízení, stanovuje 

dokumentaci ke cvičení a řešení cvičení v České republice. Důraz je kladen na cvičení 

krizového štábu obce s rozšířenou působností. Práce je zaměřena na průběh záchranných a 

likvidačních prací při tornádu v Krnově. Pozornost je věnována jejímu řešení z pohledu 

orgánu krizového řízení a na základě této události je vytvořen časový scénář cvičení 

územního orgánu krizového řízení. Cílem celé práce je navrhnout koncept cvičení při 

odstraňování následků tornáda v území. 
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Úvod 

Řešení mimořádných událostí či krizových situací není v dnešní době úplně jednoduchou 

záležitostí. Na jejich výskyt má velký vliv nepředvídatelnost a nestálost životního 

prostředí, projevující se převážně v poslední době, a to v podobě častěji se vyskytujících 

tornád, povodní a jiných mimořádných událostí, které je nutné patřičně řešit.  

 

Být připraven na řešení mimořádných událostí se dotýká skoro všech oblastí života 

společnosti. Vznik krizové situace je většinou náhlý a působí na rozsáhlé území, z tohoto 

důvodu je dobré se na situaci snažit připravit a znát možnosti jejího řešení.  Chybná 

rozhodnutí mohou stát značné škody a v horším případě i lidské životy. Od charakteru 

krizové situace a dopadu na dané území se odvíjí rozsah a druh opatření při jejím zdolávání 

a do role řešitele vstupují orgány krizového řízení. 

 

Cvičení orgánů krizového řízení je důležitou a nezbytnou činností v rámci přípravy  

na zvládání krizové situace, která může v území nastat. Cílem cvičení je zdokonalit 

připravenost orgánů krizového řízení pro jejich rychlou a efektivní činnost za určité situace 

a reakce na ni.  

 

Hlavním cílem této diplomové práce je návrh konceptu cvičení orgánů krizového řízení  

při odstraňování následků tornáda v území. Cvičení, připravenost, správné jednání  

a znalost dané oblasti přispívá k efektivnímu zvládnutí nastalé krizové situace. Výchozím 

podnětem pro zpracování konceptu cvičení je rok 2013, kdy se Krnovem prohnalo tornádo  

a způsobilo nemalé škody a paniku.  

 

V první části práce je pozornost věnována vyhodnocení legislativy, která se problematikou 

cvičení zabývá a také analýze současného stavu. Cvičení je popsáno od přípravy, přes 

realizaci až po vyhodnocení.  Důraz je kladen hlavně na cvičení krizového štábu. Hlavní 

část práce popisuje průběh záchranných a likvidačních prací a postup krizového štábu  

při tornádu v Krnově. Na základě této události je zpracován časový scénář cvičení 

územního orgánu krizového řízení a navrhnut koncept cvičení při odstraňování následků 

tornáda v území, který by mohl mít praktický přínos a posloužit jako podklad ke 

skutečnému časovému scénáři cvičení krizového štábu města. 
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1 Rešerše literatury 

V této části jsou uvedeny rešerše použitých zdrojů potřebných pro zpracování této práce  

a nápomocných při tvorbě konceptu cvičení. 

 

ADAMEC, Vilém. Krizové štáby veřejné správy [1] 

Publikace uvádí do problematiky fungování krizových štábů veřejné správy. Řeší zejména 

zásady organizace a řízení krizových štábů obcí s rozšířenou působností a činnosti 

probíhající v rámci stále pracovní skupiny krizového štábu, která bude v mé práci 

rozebrána, protože je hlavním cvičícím orgánem.  

Je zde řešena i odborná příprava osob zařazených do krizových štábů, související také 

s cvičením v rámci jejich připravenosti a správné koordinaci.  

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému [2] 

Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, jeho složky a jejich působnost, také 

jeho využití a uvádí podmínky pro cvičení a komunikaci složek IZS. Řeší působnost 

a pravomoci při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před  

a po dobu vyhlášení stavu krizového stavu. Dále vymezuje pojmy, které jsou v práci 

definovány.  

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení [3] 

Tímto zákonem se vymezují základní pojmy z oblasti krizového řízení, které  

jsou v diplomové práci uvedeny právě podle tohoto zákona. Dále zákon definuje působnost 

a pravomoc státních a územních orgánů krizového řízení na všech úrovních a následně také 

stanovuje práva a povinnosti právnických a fyzických osob ve vztahu ke krizovému řízení 

související s řešením mimořádné události či krizové situace v území.   

 

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. [4] 

Tímto nařízením se vymezuje obsah a složení bezpečnostní rady a stálé pracovní skupiny 

krizového štábu, kterou je nutné v mé práci definovat.  Dále nařízení uvádí náležitosti  

a obsah krizových plánů, kterými se řídí cvičící a tyto plány se prověřují a následně 

upravují. 
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Zásady pro přípravu a provedení cvičení orgánů krizového řízení České republiky [5]  

Zásady řeší obsahové zaměření cvičení, orgány účastnící se cvičení, druhy cvičení v ČR  

a dokumentaci ke cvičení. Jsou zde stanoveny hlavní zásady pro přípravu a provedení 

cvičení orgánů krizového řízení ČR na úrovni ústřední, ale platí i jako doporučení  

na krajské úrovni řízení. 

 

Směrnice Ministerstva vnitra ČR č. 4/2011 [6] 

Tato směrnice vymezuje pojmy krizový štáb kraje, ORP či obce, který je v práci uveden. 

Udává složení, svolání a použití krizového štábu, pracoviště a hlavně spolupráci mezi 

krizovými štáby, která je nutná při realizaci cvičení. Dále popisuje činnost stálé pracovní 

skupiny krizového štábu, která je hlavní cvičícím orgánem z hlediska mé diplomové práce. 

 

Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky [7] 

Stanovuje hlavně způsob přípravy a provedení prověřovacích i taktických cvičení 

uvedených v práci. Řeší také obsah a rozsah dokumentace nutné k těmto cvičením a jiné 

podrobnosti.  

Pracovní dokumentace ORP Krnov k problematice likvidace následků tornáda [8] 

Informace poskytnuté na konzultaci s tajemnicí krizového štábu ORP Krnov. Tyto 

informace jsou velmi důležité pro popis postupu městského úřadu (krizového štábu ORP) 

v průběhu i po nastalé události. Údaje jsou použity při tvorbě scénáře. 

Dokumentace o průběhu a nasazení sil a prostředků při zdolávání následků  

tornáda [9]  Dokumentace poskytnutá ředitelem územního odboru HZS Bruntál, kde jsou 

definovány zasahující jednotky a potřebné prostředky při odstraňování následků a průběhu 

řešené mimořádné události. 

Souhrn zpráv o zásahu poskytnuté Hasičských záchranným sborem 

Moravskoslezského kraje [10] Tyto zprávy slouží k přesnému popisu činností 

zasahujících složek a časovému sledu událostí, které jsou potřebné k tvorbě scénáře 

cvičení. 

 

Při tvorbě konceptu cvičení jsou využity i mé poznatky a praktické zkušenosti získané při 

cvičení na Trenažéru krizových situací na Univerzitě obrany v Brně a při štábním cvičení 

na Magistrátu města Opavy. 
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2 Vymezení vybraných pojmů k řešené problematice 

Pro potřebu tohoto textu se rozumí: 

Mimořádnou událostí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní 

prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací [2]. 

Orgány krizového řízení ze zákona zřízené orgány zabezpečující analýzu, vyhodnocení, 

plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti  

s přípravnými opatřeními a řešením krizových situací [3]. 

Krizovým štábem pracovní orgán zákonem určených orgánů krizového řízení, který 

slouží k podpoře při koordinaci složek IZS při společném zásahu a při řešení krizových 

situací [1].  

Stálou pracovní skupinou součást krizového štábu, která při řešení krizové situace nebo  

při koordinaci záchranných a likvidačních prací jedná nepřetržitě a připravuje podklady 

pro jednání krizového štábu [6]. 

Cvičením nezbytná forma přípravy orgánů krizového řízení na zvládání krizové situace, 

která může v území nastat [5]. 

Tornádem velmi silně rotující vír mající tvar nálevky a musí se alespoň jednou dotknout 

zemského povrchu a je dostatečné síly, aby na něm způsobil hmotné školy [11]. 

Obnovou zajištění návratu a odhad času potřebného k nahrazení poškozeného území 

mimořádnou událostí do stabilního stavu [2]. 

Záchrannými pracemi činnosti k odvrácení nebo bezprostřednímu působení rizik 

vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku 

nebo životního prostředí a vedoucí k přerušení jejich příčin [2]. 

Likvidačními pracemi činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou  

událostí [2]. 

Scénářem časoprostorový sled jevů či úkolů, na které má cvičící orgán reagovat. 

Konceptem první předběžné zpracování, návrh, přibližné vypracování nebo náčrt textu. 
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3 Cvičení orgánů krizového řízení 

Cvičení orgánů krizového řízení je důležitou a nezbytnou formou přípravy na zvládání 

krizové situace, která může v území nastat. Cvičení patří k nejpoužívanější  

a neefektivnější formě přípravy orgánů krizového řízení a tato povinnost vyplývá  

i ze zákona o krizovém řízení [3]. Příprava je nutná k řešení nastalých mimořádných 

událostí či krizových situací, které vznikají náhle a nečekaně a je nutné je patřičně řešit. 

Toto řešení většinou probíhá pod tlakem a často i za nedostatku informací či časové tísni. 

Mnohdy bývá následkem nesprávné rozhodnutí, které může vést ke zhoršení řešené 

situace. Důležité zde je, aby orgány krizového řízení jednaly co nejefektivněji a racionálně 

uvažovaly nad postupem řešení, při kterém bude zamezeno ztrátám na životech, zdraví, 

majetku či životním prostředí. 

 

Cílem cvičení je ověřovat a zdokonalovat: 

 připravenost orgánů krizového řízení pro jejich efektivní činnost, koordinaci, 

správné rozhodování a prohloubit znalosti a jejich schopnosti 

 metodiky práce orgánů krizového řízení a získat nové poznatky pro zlepšení 

pracovních postupů 

 využitelnost komunikačních a informačních vazeb 

 reálnost zpracovávaných krizových plánů, typových plánů, havarijních  

a operačních plánů a získat nové poznatky pro jejich upřesnění, upravení  

či doplnění 

 činnost a působnost orgánů krizového řízení a také nové metody a postupy řešení 

krizových situací [5]. 

 

Začít s organizací cvičení je možné poté, kdy jsou všechny osoby obeznámeny se svou 

funkcí a činnostmi s ní spojenými tzn. teprve, až bude každý člen znát svou roli, povinnosti 

i činnost, kterou bude zastávat. Důležitým prvkem u cvičení, by měla být jeho přehlednost, 

forma a účelnost. Ke správnému provedení je zapotřebí mít předem připravené cíle, 

myšlenky a postupy.  
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3.1 Členění cvičení 

Na následujícím schématu je ukázáno, jak se cvičení v České republice rozděluje a níže 

jsou tyto druhy rozepsány. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1: Schéma členění cvičení 

Dle Obrázku 1 se systém cvičení v bezpečnostním prostředí ČR člení na čtyři úrovně:  

Z územního pohledu členíme cvičení na vnitrostátní a mezinárodní. Jejich realizace 

vyplývá z Plánů cvičení orgánů krizového řízení [12] a jedná se spíše o cvičení orgánů 

krizového řízení na úrovní ústřední či krajské. 

Podle druhu situace jsou cvičení sloužící k řešení nevojenských KS a k řešení vojenských 

KS a obsahové zaměření těchto cvičení udávají Zásady pro přípravu a provedení cvičení 

ČR [5]. Podle struktury cvičících dělíme cvičení na jednostupňové a vícestupňové.  

Podle cvičících orgánů na jednotlivých úrovních se cvičení člení pro OKŘ na ústřední 

úrovni, pro OKŘ na krajské úrovni, na úrovni ORP a v pro OKŘ na obecní úrovni. 
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Odpovědnost za provedení a přípravu cvičení na ústřední úrovni je na ministrovi vnitra,  

na krajské úrovni nese zodpovědnost hejtman, na úrovni ORP starosta příslušného úřadu  

a na úrovni obce je tato zodpovědnost svěřena starostovi dané obce [5]. 

3.2 Příprava cvičení 

Při přípravě cvičení na jakékoliv úrovni je velmi důležitá zásada, že cvičení zůstává 

cvičením a nesmí v žádném případě přejít ve skutečnou situaci nebo ve skutečný zásah. 

Před realizací cvičení je základem vymezit oblasti, kterých se bude cvičení týkat. Zároveň 

nejdůležitější částí celé realizace cvičení je scénář, tedy předem připravený dokument, kde 

jsou rozepsány úkoly jednotlivých složek, na které má cvičící orgán reagovat a podle 

něhož se řídí celé cvičení. Scénář by měl obsahovat rozpracování hlavních myšlenek  

a písemnou dokumentaci konkrétní procvičované události a jejího zvládnutí. Scénář  

je podkladem pro všechny další přípravné práce. Důraz je kladen na věrohodnost průběhu 

akce a popsání postupu při reakci a zvládání dané situace, která má odpovídat skutečnosti. 

V Tabulce č. 1 je navržen vzhled tabulky pro scénář cvičení, jakožto cíle této práce. 

Tabulka bude tedy sloužit jako výchozí pro zpracování scénáře navrhovaného cvičení.  

Tabulka č. 1: Návrh vzhledu tabulky pro scénář cvičení 

p.č.      čas Od koho Pro koho 
Forma 

doručení 
Úkol/Požadavek Formát rozehry 

       

 

Návrh obsahuje důležité údaje pro řízení daného cvičení jako je čas, sloužící pro celkovou 

orientaci všech členů účastnících se cvičení. Dále údaje, od koho bude vydán úkol a na 

koho je směřován, také jakou formou je úkol či požadavek doručen (telefon, mail). 

Důležitá je položka formát rozehry, kde bude popsána situace nebo činnost, která nastala a 

z níž vyplývá daný úkol/požadavek od rozehrávajícího (od koho) pro cvičícího (pro koho). 

K uvedení cvičících orgánů do řešené situace je určen námět cvičení. Námět totiž obsahuje 

popis události a výchozí situaci jednotlivých cvičících i necvičících orgánů, kterých  

se řešení krizové situace týká. Dále obsahuje doplňkové údaje upřesňující řešenou situaci 

jako je počasí, roční období, aj. [5]. 
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3.3 Realizace cvičení 

Naplánovaná cvičení se vždy realizují podle „Plánu provedení cvičení‘‘. Tento plán  

 je hlavním dokumentem používaným k řízení cvičení a je to předem připravený dokument. 

Vytváří podmínky pro organizované provedení cvičení, splnění stanovených cílů  

a zabezpečení efektivního řízení a realizace cvičení.  

Plán zohledňuje předpokládaný průběh naplánovaného cvičení a je zpracováván reálně  

co do času, prostoru a podmínek tak, aby umožňoval pružně reagovat na rozhodnutí 

cvičících a usměrňoval průběh cvičení.  

Podle tohoto plánu bude vytvořen koncept cvičení, který bude obsahovat tyto údaje: 

- Název, druh, téma a dobu provedení cvičení 

- Místo a termín provedení cvičení  

- Účel a cíle cvičení - určuje, k jakým závěrům bude cvičení směřovat  

- Námět cvičení - výchozí situaci k řešení  

- Období cvičení s výchozí situací a popisem činnosti cvičících  

- Materiálně - technické zabezpečení 

- Zúčastněné organizační složky IZS a další složky 

- Plán řízení cvičení - formou tabulky – časová osa průběhu cvičení  

- Seznam kontrolovaných oblastí 

- Plán rozehry neboli scénář cvičení - informace o vývoji situace, které rozehrává 

řídící, a jsou podkladem pro přijímání opatření cvičícími. Jednotlivé informace 

mohou být zpracovány buď textově či ve formě tabulek [5] [7] 

3.4 Vyhodnocení cvičení 

Po ukončení naplánovaného cvičení se musí klást důraz na jeho podrobné vyhodnocení.  

K analýze je zapotřebí shromáždit veškeré dostupné materiály týkající se cvičení, jako jsou 

např. poznámky v mapových podkladech, záznamy z komunikačních prvků, videozáznamy 

a v neposlední řadě taky názory samotných cvičících. Po vyhodnocení materiálů záleží na 

tom, co se od cvičení očekávalo a jak se výsledky liší od standardních postupů [5]. 
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3.5 Dokumenty upravující cvičení 

Mezi základní dokumenty, které souvisí s řešením, přípravou a realizací cvičení orgánů 

krizového řízení patři: 

Zásady pro přípravu a provedení cvičení [5] definují cvičení orgánů krizového řízení  

a jeho cíle. Stanovují obsahové zaměření cvičení, druhy cvičení, cvičící orgány  

a dokumentaci ke cvičení. Tento dokument ovšem nedefinuje problematiku cvičení 

jednotlivých složek podílejících se na řešení krizových situací jako je HZS ČR, Policie ČR 

či Armáda ČR. U těchto složek je příprava a provedení cvičení stanoveno jiným 

předpisem, který tuto problematiku stanovuje, je jím Pokyn generálního ředitele 

Hasičského záchranného sboru ČR [7]. 

 

Tento pokyn udává jednotný postup při přípravě, provedení a vyhodnocení cvičení JPO  

a dalších složek IZS. Dokument definuje druhy a zaměření daných cvičení. Jeho součástí je 

rozdělení cvičení na prověřovací a taktické cvičení. 

Prověřovacím cvičením je cvičení určené hlavně k prověření připravenosti  

a akceschopnosti JPO. O tomto druhu cvičení se neví dopředu, není předem dohodnuté. 

Tyto cvičení ale u nás neprobíhají, takže všechny cvičení jsou v podstatě taktické. 

Taktické cvičení se zaměřuje na ověření schopností velitelů jednotek požární ochrany. 

Taktické cvičení se dále rozděluje na 3 úrovně a to taktickou, operační a strategickou [7]. 

 

Plán cvičení orgánů krizového řízení [12] je dokumentem zpracovávaným Ministerstvem 

vnitra – Generálním ředitelstvím HZS ČR a předkládá se Bezpečnostní radě státu ke 

schválení. Stanovuje organizaci cvičení orgánů krizového řízení na ústřední úrovni a to 

vždy na následující tři roky. Plán je zpracován v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 písm. j) 

zákona č. 240/2000 sb., a s dokumentem Zásady pro přípravu a provedení cvičení [5]. 

 

Směrnice Ministerstva vnitra [6] stanovuje organizační uspořádání a působnost krizových 

štábů s územní působností. Udává složení, svolání, zasedaní a použití krizového štábu, 

pracoviště a hlavně spolupráci mezi krizovými štáby, která je nutná při realizaci cvičení. 

Dále popisuje činnost stálé pracovní skupiny krizového štábu, dokumentaci i odbornou 

přípravu členů krizových štábů. Činnost krizového štábu a jeho stále pracovní skupiny je 

řešena v následující kapitole. 
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4 Cvičení krizového štábu  

V souvislosti s cílem této práce je pozornost zaměřena na cvičení krizového štábu.   

Pro důležitost souvislostí a uvedení do problematiky jsou zde rozebrány a popsány složení 

a uspořádání krizových štábů a jejich hlavní činnost.  Převážně se tedy pozornost zaměří na 

krizový štáb ORP.  

Nadřízeným orgánem krizového štábu ORP je krizový štáb kraje, který je zde také uveden. 

Pod OPR spadají určité obce, které je samozřejmě třeba řídit a to je taky součástí činnosti 

krizových štábů. Starosta obce jako jediný nemá daný svůj krizový štáb, podle zákona  

o krizovém řízení, si ho jako jeho pracovní orgán může, ale nemusí v obci zřídit.  

4.1 Cíl cvičení krizového štábu  

Cílem cvičení krizového štábu ORP je připravit jeho členy na řešení mimořádných události 

nebo krizových situací vzniklých v jejich správním obvodu. Tyto situace je třeba řešit  

a je důležitý správný postup, který by situaci ještě více nezhoršil v důsledku špatného  

či zbrklého rozhodnutí členů krizového štábu. Je potřeba rozšiřovat a prohlubovat znalosti 

a dovednosti, zdokonalovat postupy při řešení události a vyhodnocovat připravenost na 

toto řešení. Také se cvičením zvyšuje psychická a fyzická připravenost v zátěžových 

situacích, zkoumají se metodiky a postupy práce cvičících. Při cvičení se ověřují  

i komunikační a informační vazby [5]. 

Pro shrnutí: Cvičení má prověřovat účastníky cvičení, používané postupy při řešení, 

prostředky či pomůcky a hlavně vede k odhalení zásadních nedostatku a chyb, které  

je nutné odstranit. 

4.2 Účastníci cvičení 

Účastníky cvičení jsou členové krizového štábu ORP, přesný počet účastníků není daný  

a může se lišit podle potřeb daného cvičení, efektivní je vždy zapojit do cvičení co nejvíce 

členů štábu. 

Ke cvičení, u kterého je vyhlášen krizový stav, mohou být přizváni jako účastníci subjekty 

hospodářské mobilizace, jako jsou správci povodí či chemické provozovny. Tyto subjekty, 

by se totiž v případě pokud by se nejednalo o cvičení, podílely na řešení krizové situace[5]. 
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Dalšími ne přímo účastníky jsou osoby, které na vyhlášené cvičení dohlížejí a kontrolují 

jeho průběh a osoby zajišťující v případě nutnosti obsluhu krizového štábu [1].  

 

KRIZOVÝ ŠTÁB ORP je orgánem s územní působností zřizovaný starostou ORP, jako 

jeho pracovní orgán, kterému je předsedou. V krizovém štábu jsou  starostou jmenovaní  

a určení odborníci, kteří jsou mu pomocnou rukou při řešení a přípravě na mimořádné 

události či krizové situace.  

Krizový štáb se skládá z členů bezpečnostní rady a členů stálé pracovní skupiny. 

Svolává jej vždy starosta a současně stanoví čas a místo úvodního zasedání.  Krizový štáb 

má zasedání průběžné. Členové štábu se neschází pravidelně, ale při nutnosti projednání 

nezbytných záležitostí [6]. 

 

4.2.1 Bezpečnostní rada ORP 

Bezpečnostní rada ORP je, jak už bylo výše definováno, součást krizového štábu ORP 

sloužící k poskytování odborných rad v rámci řešení a přípravě na mimořádné události  

a krizové situace. Je tedy poradním orgánem starosty ORP [4]. 

 

Pro přehlednost je vnitřní struktura bezpečnostní rady ORP  znázorněna na Obrázku č. 2. 

 

 

Obrázek č. 2: Vnitřní struktura bezpečnostní rady OPR [1] 

Veřejná správa Složky územního bezpečnostního systému 
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Dá se tvrdit, že bezpečnostní rada se člení na administrativně – právní součást, která je 

zastoupena starostou ORP, místostarostou ORP a tajemníkem ORP, resp. tajemníkem 

bezpečnostní rady ORP a na operačně – taktickou zastoupenou HZS kraje a Policií ČR. 

HZS kraje a Policie ČR zastoupené v bezpečnostní radě ORP jsou významné složky 

územního bezpečnostního systému ORP, podílející se na přípravě na krizové situace. 

 

Z pohledu fungování veřejné zprávy je bezpečnostní rada kolektivním orgánem, 

rozhodujícím přijetím usnesení a toto usnesení je pro její členy závazné. Pro srovnání, 

krizový štáb připravuje návrhy rozhodnutí a o nich rozhoduje starosta samostatně [1].  

 

Jednání bezpečnostní rady se uskutečňuje nejméně dvakrát ročně. Organizační  

a administrativní podmínky její činnost zajišťuje příslušné pracoviště krizového štábu. 

Pracovištěm krizového štábu je předem připravený prostor obecního (městského) úřadu 

ORP nebo to může být i prostor na hasičské zbrojnici či jiný, vhodný k řešené události. 

Prostor pro činnost stálé pracovní skupiny krizového štábu, která je definována níže, musí 

hlavně splňovat podmínky pro možnou nepřetržitou činnost, včetně zázemí pro stravování, 

odpočinek a osobní hygienu daných členů stálé pracovní skupiny [6]. 

4.2.2 Stálá pracovní skupina ORP 

Stálá pracovní skupina je výkonnou složku krizového štábu, která jedná nepřetržitě. 

Složení skupiny je dáno její organizací, a toto uspořádání náleží do kompetence 

jednotlivých ORP. 

Stálá pracovní skupina se skládá z vedoucího skupiny a odborných skupin, členové jsou [4] 

 tajemník KŠ ORP 

 pracovníci úřadu ORP 

 zástupci základních složek IZS 

 odborníci na řešenou mimořádnou událost  

 

Členové odborných skupin zodpovídají za jednotlivé úseky přijatých úkolů, jak bude 

možno vidět u navrženého konceptu cvičení, kde činnost krizového štábu bude rozdělena 

na dvě hlavní skupiny, a budou popsány jejich jednotlivé kroky. Každá skupina má 

přiděleného vedoucího, který organizuje činnost skupiny při řešení nastalé události. 
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Činnosti prováděné stálou pracovní skupinou ORP je tedy možno rozdělit do pěti 

odborných skupin, které lze popsat jako tzv. model  S-T-A-N-O (první písmeno v názvu 

odborné skupiny). Jsou to odborné skupiny pro: [13]  

- Součinnost a komunikaci 

- Týlové zabezpečení 

- Analýzu a plánování 

- Nasazení sil a prostředků 

- Ochranu obyvatelstva 

 

Pro přehlednost je celá výše popisovaná vnitřní organizace krizového štábu ORP 

znázorněna na Obrázku č. 3. Skládá se tedy z členů bezpečnostní rady a stálé pracovní 

skupiny KŠ, která je ovšem z hlediska mé práce hlavním cvičícím orgánem. 

 

 

Obrázek č. 3: Organizační schéma krizového štábu ORP [13] 

 

V růžovém rámečku je znázorněna vnitřní struktura KŠ, která již byla podrobně popsána. 

Externí pracovníci, specialisté, poradci (v modrém rámečku), jsou bráni jako nestálí 

členové KŠ, kteří budou přizváni jako odborníci k řešení příslušné události. Technický  

a obslužný personál je důležitou složkou, ale ovšem také nepatří ke členům KŠ.  
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Stálá pracovní skupina při řešení krizové situace nebo při koordinaci záchranných  

a likvidačních prací, jak už bylo zmíněno, jedná nepřetržitě a připravuje podklady pro 

jednání krizového štábu. Udržuje hlavně potřebnou komunikaci a trvalé spojení  

s příslušným operačním a informačním střediskem IZS, dále krizovým štábem kraje, 

krizovými štáby sousedících ORP zasažených mimořádnou událostí a poslední řadě  

i s krizovými štáby obcí, jsou- li zřízeny [6]. 

Stálá pracovní skupina pracuje tedy po celou dobu, kdy je aktivován krizový štáb a může 

dojít k směnnému provozu. Proto jsou vždy určeny nejméně dvě proškolené osoby jako 

vedoucí stálé pracovní skupiny. Vedoucí má pravomoc měnit členy skupiny podle potřeby, 

přičemž tato změna musí být nahlášena tajemníkovi krizového štábu [1].  

 

Mezi hlavní úkoly stále pracovní skupiny krizového štábu patří vedení a zpracovávání 

dokumentace krizového štábu.  

Dokumentace se předkládá vedoucímu stálé pracovní skupiny na zasedání krizového 

štábu. Jsou to veškeré písemnosti zpracovávané po dobu aktivace krizového štábu při 

řešení nastalé události [1]. 

Obecným účelem vedení dokumentace je zaznamenávání jednání a rozhodování členů 

krizového štábu z důvodu možného poučení se z těchto jednání a převážně se dokumentace 

zakládá, kvůli kontrole činnosti, která musí být se stanovenými zákony.  

Krizové štáby musí v průběhu řešené události navzájem spolupracovat, komunikovat  

a koordinovat svou činnost. Tato spolupráce a zasílání nezbytných dokumentů pro řešení 

krizových situací mezi krizovým štábem ORP a krizovým štábem obce je řešena  

v krizovém plánu ORP. Případně spolupráce mezi krizovým štábem kraje a krizovým 

štábem ORP a zasílání nezbytných dokumentu je součást krizového plánu kraje. 

Nadřízeným orgánem krizového štábu ORP je krizový štáb kraje, který je pracovním 

orgánem hejtmana příslušného kraje pro řešení krizových situací. Konkrétní uspořádání 

krizových štábů krajů je popsáno v jednotlivých krizových plánech krajů.  

 

Cvičení krizového štábu ORP nařídí starosta ORP, jestliže během uplynulých  

12 kalendářních měsíců nebyl svolán krizový štáb při žádném cvičení ani při řešení 

nějaké mimořádné události nebo krizové situace [6]. 
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4.3 Zásady, které by měli cvičící dodržet 

Níže jsou popsány základní věci, které je nutné dodržet před cvičením a mé poznatky, na 

které si dát pozor během cvičení. 

Před cvičením je nutné: 

 Zkontrolovat přítomnost a kompetentnost všech cvičících 

 Mít jasně vymezené funkce cvičících 

 Dbát na ustrojovací kázeň a označení pracovníků KŠ v místnosti KŠ a především 

při opuštění místnosti KŠ a v terénu  

 Vyřešit a zjednodušit připojení členů KŠ pomocí WI-FI na internet s jednotným, 

ihned dostupným heslem.  

 Zajistit funkčnost podpůrné techniky - tiskárna, tabule  

 Zajistit přítomnost podpůrných pracovníků – obsluha, IT pracovník, uklízečka 

 

Doporučení při průběhu cvičení, na které nesmí cvičící zapomenout: 

 Při obsazenosti telefonů cvičící stálé pracovní skupiny, vždy volat dispečerovi 

 Starosta musí informovat občany o mimořádné události – rozhlas 

 Starosta musí vědět co se děje v obci, když je v terénu – zejména kvůli komunikaci 

s médii 

 Dbát pokaždé na odezvu např. při evakuaci a zajištění autobusů kontrolovat, zda 

dojely na místo 

 Při potřebě evakuace do jiné než zasažené obce, je potřeba tuto situaci řešit 

s krizovým štábem kraje  

 V případě vyžádání pomoci - zjistit, zda je oprávněna pomoci, ne s tím automaticky 

počítat i když se jedná o cvičení 

 Potřeba technických prostředků – přehled na krajském operačním a informačním 

středisku 

 V souladu se zákonem o krizovém řízení dbát na soustavné udržování součinnosti 

a informovanosti starostů obcí v působnosti ORP  

 

Všechny činnosti cvičící pracovní skupiny je nutné zapisovat a evidovat, vždycky! 
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5 Výskyt tornád na území ČR 

Na území České republiky nejsou tornáda úplně běžnou mimořádnou událostí, jako 

například povodně, které přichází po deštích. Tornádo se ovšem nedá předvídat ani 

očekávat, přižene se během několika minut a poté dokáže způsobit značné škody. Důkaz 

toho, že tornáda nejsou na našem území zcela ojedinělou událostí, je zřejmý z výčtu  

a popisu případů výskytu tornáda za posledních 15 let. 

 

5.1 Popis tornáda 

Tornádo je silně rotující vír, se zhruba vertikální osou, mající tvar nálevky či chobotu, 

který se spouští ze spodní základny konvektivních bouří a během své existence se alespoň 

jednou dotkne zemského povrchu.   Po dotyku se zemí začíná tornádo postupovat ve směru 

proudících vzdušných mas a ničit vše v místě dotyku [11]. 

Tornádo vznikne, když se studený a prudký výškový vítr překříží s teplým přízemním 

větrem. Jejich střetnutí vyvolá horizontální rotaci vzduchu. Když ke střetu větrů dojde  

v bouřkovém oblaku, tak proudění vystupující z teplého bouřkového mraku zdvihne 

rotující vzduchový válec a vztyčí ho do vertikální polohy. Spojení vertikálního a otáčivého 

pohybu vytváří velmi široký sloup zvířeného vzduchu. Někdy se uvnitř objeví vír, který  

se stává viditelným, při dostatečně vlhkém vzduchu. Poté se spustí dolů, až dosáhne země. 

Těsně před zánikem se tornádo silně zúží, dostane lanovitý tvar, pak se silně zakroutí  

a začne nabývat vodorovné podoby. Nakonec se odpojí od země a dále přerušující se vír 

stoupá k nebi [14]. 

 

Ideální ochranou před tornády by byl účinný systém varování. Meteorologové však přímo 

tornáda předpovídat neumí, dají se předpovídat pouze bouřky. Tento živel se může 

vyskytnout při silnějších i slabších bouřkách, kdy při slabších mívá zpravidla menší ničivé 

účinky. 

Když stopaři bouřek, což jsou obvykle terénní meteorologové, zaznamenají pod základnou 

oblaku pomalu rotující „wall cloud“, tak je téměř jisté, že tornádo vznikne. 
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„Wall cloud“ je oblačný výběžek pod základnou oblaku. Má tmavě fialovou až černou 

barvu a spouští se z něj typická nálevka. Tento výběžek je zobrazen níže na obrázku a je 

popsán číslem 2. Obrázek č. 4 uvádí schéma tornáda [15]. 

 

 

Obrázek č. 4: Schéma tornáda [15] 

 

Tornáda mohou mít různá zbarvení. Pomalu se pohybující trychtýře pohlcující velký objem 

trosek a nečistot mají tmavší zbarvení. Hlavně ve viditelnosti hrají velkou roli světelné 

podmínky.  Tornádo, za nímž se zrovna nachází slunce, je velmi tmavé. Většina tornád 

tvořící se během odpoledních hodin, jsou jasně viditelná, protože jasné sluneční paprsky 

odbourají i nejtmavší mraky. Viditelnost tornád snižuje prach, který je rozvířen větrem 

bouře, silný déšť či krupobití [14] [15]. 

Podle odborníků z Českého hydrometeorologického ústavu není tornádo v tuzemských 

klimatických podmínkách úplně běžné. Objeví se v Česku tak třikrát do roka. Mnohdy  

si jich lidé ani nevšimnou, často se přeženou lesem či přes louky. V jiných případech 

způsobují až katastrofální škody. Jsou schopné vznést do vzduchu předmět o hmotnosti  

až 5 tun [11].  

Jak velké škody v území může tornádo způsobit, záleží na jeho síle, která se udává  

tzv. Fujitovou stupnicí rychlosti, která stanovuje rychlost větru, odhad škod a následně 

přiřazuje daný stupeň rychlosti. Fujitova stupnice je popsána v následující  

Tabulce č. 2.  
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Tabulka č. 2: Fujitova stupnice intenzity tornád [11] 

stupeň název Rychlost větru   Škody 

FO Lehké do 117 km/h 
lehké škody - spadlé komíny, zlámané větve 

stromů 

F1 Mírné 117 až 180 km/h 
mírné škody - strhává střešní kryt, vytlačuje auta 

ze silnic 

F2 Silné 180 až 252 km/h 
značné škody - strhává střechy, převrací vagóny, 

vyvrací a láme vzrostlé stromy 

F3 Pustošivé 252 až 332 km/h 

vážné škody  - ničí střechy i zdi domů, většina 

stromů v lesích je vyvrácena, těžká auta jsou 

zdvihána ze země a odvrhávána 

F4 Ničivé 332 až 418 km/h 
zničující škody - srovnává se zemí dobře 

postavené domy, stavby se slabými základy odnáší 

F5 katastrofální 418 až 511 km/h 

ohromující škody - silné konstrukce domů jsou 

srovnávány se zemí a odnášeny, projektily velikosti 

automobilu poletují vzduchem a jsou odmršťovány 

do vzdálenosti přesahující 100 m 

    

5.2 Případy tornád v ČR za posledních 15 let 

Pro mnoho lidí je zcela neuvěřitelné, že se tornáda mohou objevovat i na našem území  

a že četnost výskytu se neustále zvyšuje.  Přehled tornád, která se prohnala obcemi na 

území ČR za posledních 15 let, je toho důkazem. 

Tabulka č. 3 uvádí přehled o výskytu tornád v ČR od roku 2000 po současnost. V tabulce 

je uvedeno datum, kdy danou lokalitu tornádo zasáhlo a pro přehlednost je připojen okres  

a jaké síly byl tento jev (podle Fujitovy stupnice Tabulka č. 2). 

 

Pro lepší představu jsou jednotlivé případy tornád popsány z hlediska dopadu v daném 

území a ojedinělosti tohoto jevu. 
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Tabulka č. 3: Přehled tornád na území ČR za posledních 15 let 

Datum výskytu Lokalita Okres intenzita 

20. dubna 2000 STUDNICE Vyškov F1 

11. června 2000 MÁLKOV Chomutov F2 

31. května 2001 MILEŠOVICE Kutná Hora F3 

20. července 2001 STAŘECHOVICE Prostějov F2 

14. května 2002 HELVÍN Znojmo F1 

9. června 2004 LITOVEL Olomouc F3 

5. června 2005 TŘEBOM Opava F2 

29. července 2005 KRUŠNÉ HORY Kutná Hora F2 

19. července 2007 ZBYTINY Prachatice F1 

28. srpna 2007 DEŠTNÁ Jindřichův Hradec F1 

25. června 2008 POHLED Chrudim F2 

24. srpna 2010 OLEŠNICE Blansko F1 

27. srpna 2010 VRATIMOV Frýdek- Místek F1 

21. června 2011 STARÁ ČÍVICE Pardubice F2 

18. června 2013 KRNOV Bruntál F2 

 

 

20. dubna 2000 -  STUDNICE  

Obcí Studnice na Vyškovsku se prohnalo tornádo a za necelých 20 minut vážně poškodilo 

23 domů. Své působení nechalo znát především na střechách domů, ze kterých strhávalo 

střešní krytinu. Živel vyvrátil také velké množství stromů a odloženou 70 kg těžkou 

ledničku přesunul asi o 10 m. Zajímavé zde bylo, že vedle vyvráceného vzrostlého stromu 

stály dvě prázdné plechové popelnice, které zůstaly jako netknuté. Celková výše škod byla 

spočtena přibližně na 300 000 Kč. 

http://stare.tornada-cz.cz/cases/20000419/2000Studnice.htm#rozbita_strecha
http://stare.tornada-cz.cz/cases/20000419/2000Studnice.htm#rozbita_strecha
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11. června 2000 - MÁLKOV 

Tornádo v Málkově na Chomutovsku po sobě zanechalo veliké škody na lesním porostu. 

Vážně byl poškozen rodinný dům v obci, kde byla porušena i jeho statika. Létající trosky 

poznamenaly velké množství zaparkovaných automobilů. Živel v podstatě zcela zničil  

i rozestavěnou sportovní halu, místní kostel a několik objektů statku. 

31. května 2001 - MILOŠOVICE(okr. Kutná Hora) -Velká Paseka (okr. Havlíčkův Brod) 

Toto tornádo bylo jedním ze silnějších tornád, které se prohnalo našich územím. Způsobilo 

při kontaktu se zemí "pruh čisté hlíny" v šířce cca 10 m.  Vysátá stopa byla jen cca 100 m 

rovná, jinak se různě klikatila a ještě nebyla všude stejně silná.  

Tornádo vytvořilo stopu škod širokou cca 400 až 500 m, dlouhou kolem 4,5 km. V ní se 

nacházejí dva polomy - stromy zde byly polámány, případně vyvráceny všemi možnými 

směry, což nepřímo svědčí o přítomnosti savých vírů. Většina stavení ve stopě tornáda 

přišla zcela o střešní krytinu případně i o krovy a nosné trámy pak byly rozsety po okolí. 

Ovocné stromy byly vykrouceny či vytrhány z kořenů a odneseny pryč. Některé stromy 

tornádo vláčelo po zemi.  

20. července 2001 - STAŘECHOVICE 

Vír ve Stařechovicích na Prostějovsku zničil střechy asi deseti domů, zcela vytrhána byla 

téměř rovná střecha z ondulinu, jinak byly odneseny střešní tašky, plechy a střecha kůlny. 

Tornádo zničilo pás topolů v délce 100-150 metrů, které byly přelámané přibližně 

v polovině. Za pásem zničených stromů  se vyskytoval polehlý pruh slunečnic zhruba  

ve stejné šířce 150 m. V trase tornáda se dále ocitlo několik soukromých zahrad, kde 

tornádo zničilo chatky a vymetlo meruňkovou alej. Dráha stop zaujímá délku kolem  

7,5 km a odhadovaná délka trvání tohoto živlu byla kolem 7 minut. 

14. května 2002 - HEVLÍN  

Tornádo poškodilo v Hevlíně na Znojemsku střechy 30 domů. Šířka škod v západní části 

obce byla kolem 100 m. Zjištěné stopy působení tornáda jsou asi 2,5 km dlouhé. Doba 

působení tornáda zde byla odhadována na 7 minut. 

http://stare.tornada-cz.cz/cases/20010531/Image13.jpg
http://stare.tornada-cz.cz/cases/20010531/Image12.jpg
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Nad postiženou částí obce se setkaly dva víry, menší od jihu a větší od západu. Vír zde 

především odnášel střešní krytinu, lámal a vyvracel stromy. Trosky vlétaly do oken a do 

obytných místností. U jednoho domu byla dokonce  pobořena cihlová zídka. Následně 

tornádo zničilo dva topoly u silnice a odneslo hromadu větví do pole. I přesto, že některé 

občany to zastihlo venku a trosky létaly okny hluboko do obytných budov, nedošlo kromě 

úleku k žádnému vážnému zranění [16]. 

9. června 2004 – LITOVEL 

Opravdu ničivé tornádo se nad českým územím vytvoří podle odborníků zhruba jednou za deset let.  

Poslední silné tornádo bylo zaznamenáno v červnu 2004, kdy zpustošilo zhruba třetinu 

Litovle a napáchalo škodu za více než 100 milionů korun. Jen v litovelském pivovaru 

odhadli škodu na 30 milionů. Toto tornádo mělo sílu F3, což odpovídá rychlosti větru  

252 až 332 km/h, a jak je možno zhodnotit podle Tabulky č. 2.  

Obrovský náraz větru lámal stromy, vyrážel dveře a okna, odnášel střechy.  Celá pohroma 

trvala přibližně hodinu. Bezprostředně potom byla svolána bezpečnostní rada města, která 

zasedala do ranních hodin a organizovala záchranné práce.   

Ještě ve večerních hodinách rozhodl také krajský úřad v Olomouci o vyhlášení "stavu 

nebezpečí" v Litovli a Chořelicích. Do odstraňování škod byl zapojen celý integrovaný 

záchranný systém kraje a až 200 lidí s potřebnou technikou. Pomáhala zde i armáda. 

Předně bylo třeba zprovoznit zatarasené komunikace pro další pomoc. Pracovalo zde na  

30 hasičů z Prostějova, Olomouce, Uničova, Šternberka a Šumperka, v prvních dnech  

i dobrovolní hasiči okolních sborů, během první noci pomáhalo postiženým kolem stovky 

pracovníků.  

Co nebylo připevněno, uletělo. Střechu odnesla vichřice také na mlýnici. Další škody byly 

na objektech rybářů a na továrně. Z padesáti značně poškozených domů muselo být ihned 

vystěhováno pět rodin, které našlo zázemí u příbuzných a nouzové ubytování nemuselo být 

vůbec využito. Staticky bylo narušeno 11 domů a u dvou byla nařízena demolice.  

Z městských objektů byla nejvíce poničena školka, vichřice srazila kříž a makovici nově 

opravené věže chrámu sv. Marka, poškozena byla i střecha kostela. Dále střecha pobočky 

http://stare.tornada-cz.cz/cases/20020514/hevlin_strechy2.jpg
http://stare.tornada-cz.cz/cases/20020514/hevlin_strechy3.jpg
http://stare.tornada-cz.cz/cases/20020514/zidka.jpg
http://stare.tornada-cz.cz/cases/20020514/topoly1.jpg
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školy byla odnesena až přes řeku. V Chořelicích byla stržena špice kapličky a těžce 

poškozena lávka přes řeku. Polámány byly stromy v parku před pivovarem a bylo proto 

vidět průčelí továrních budov z ulice. U Olomouckého rybníka byla zlomena mohutná lípa 

o průřezu 136 cm a olše o průměru 115 cm a do pařezu hasiči vyřezali na památku 

letopočet 2004. Obrovské škody byly způsobeny na porostech v celé oblasti města a okolí. 

Jak už bylo zmíněno celkové škody byly přes 100 miliónů korun. Odhad škod na majetku 

města je přes 9 miliónů Kč a na veřejné zeleni 15 milionů Kč. Podle Českého 

hydrometeorologického ústavu v Brně to bylo zřejmě nejsilnější tornádo, které za několik 

posledních let zasáhlo území ČR [17] [18].  Katastrofální škody lze vidět na následujícím 

Obrázku č. 5. 

 

     Obrázek č. 5: Těžce poškozené domy v Litovli po tornádu 2004 [17] 

 

5. června 2005 – TŘEBOM 

V Třebomi na Opavsku zničilo tornádo střechy dvou domů. Jedna střecha byla odnesená až 

do vzdálenosti cca 150 m. Tornádo zde sice působilo velice krátce, ale poměrně citelně se 

tímto způsobem dotklo zemského povrchu. 

29. července 2005 – KRUŠNÉ HORY ( Abertamy - Ryžovna - Loučná - České Hamry) 

Tornádo řádící v části Krušných hor vzniklo v nočních hodinách. V hřebenu Krušných hor 

v úseku kolem 20 km byly poničeny střechy i části domů, chat a dalších stavebních 

konstrukcí včetně lesních polomů a vývratů. Řada obcí se ocitla s nepřístupnými 
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komunikacemi, bez elektřiny a telefonního spojení, více než 1000 tísňových volání -  a to 

vše vedlo ke svolání krizového štábu Karlovarského kraje a k řešení situace jako 

mimořádné události. Následovalo dokumentování celého rozsahu škod a příprava zprávy 

pro státní orgány. 

19. července 2007 - ZBYTINY 

Tornádo zasáhlo Zbytiny na Prachaticku, kde odnášelo střechy domů a kácelo stromy. 

Zřejmě jako první byl tornádem postižen větší přízemní objekt skladu dřeva Lesů ČR, kde 

byla zcela stržena část střechy včetně zdiva štítu. U jednoho domu v obci byla nadzdvižena 

střecha do výšky asi 5 m, otočena a roztržena na 2 části a ty odhozeny na 2 různé strany  

od domu do vzdálenosti až 50 m. Známky rotace byly z patrné i na polehlé trávě v okolí 

domu.  

Na hřbitově byly poškozeny náhrobky a na více místech obce bylo přerušeno nadzemní 

elektrické vedení.  Ze všech zjištěných stop byly patrné místně velice rozdílné silové 

účinky a různý směr působení větru, např. starosta obce měl trávu a bláto na oknech ve  

2. patře. Toto vše trvalo přibližně asi 15 minut. 

 

28. srpna 2007 – DEŠTNÁ 

V oblasti Děštná u Jindřichova Hradce došlo ke dvěma polomům ve smrkovém lese. Šířka 

obou byla kolem 50 m a délka přes 100 m. V polomech se vyskytovaly jak vývraty, tak 

 i ulomené stromy v různých výškách a několik stromů bylo ukroucených.  Několik domů 

v obci bylo poškozených jen částečně. 

25. června 2008 – POHLED 

V oblasti u obce Pohled na Chrudimsku po větrné smršti zbyly především rozsáhlé polomy 

táhnoucí se v pásu dlouhém zhruba 15 kilometrů. Náraz větru strhl plechovou část střechy 

a přenesl přibližně 80 m. Poničeno bylo desítky budov, jednou z nejhůře zasažených 

objektů byl místní hostinec, který přišel o střechu a byl následně úplně vytopen. Většina 

ostatních domů v okolí přišla o části střešní krytiny a u jiných budov byly vytrhány 

i trámy, z nichž některé byly přeneseny daleko od domů. 
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24. srpna 2010 – OLEŠNICE 

V Olešnici na Blanensku tornádo poškodilo střechy bezmála 20 objektů, z toho čtyři těžce. 

Toto tornádo bylo naštěstí jen slabé, ale i přesto napáchalo citelné materiální škody.  

Na dvaceti domech v obci strhal silný vítr střešní krytiny. Na jednom z domů dokonce 

utrhl celou plechovou střechu, která při dopadu vážně poškodila vedlejší dům. Následky 

tornáda a bouřky v obci odstraňovaly tři hasičské jednotky. Škody byly ve stovkách tisíc 

korun. 

27. srpna 2010 - VRATIMOV 

Ve Vratimově zaznamenaly po tornádu vysoké škody ve 3 rodinných domcích i na 

okolních stavbách. Střechy měly z větší části zcela zničené a zbylé konstrukce střech 

nadzvednuté. V poškozených domech byla rozbitá i okna a poškozeny byly přístřešky  

a zástěny u budov. Tornádo polámalo také velmi silné větve stromů a vzrostlé stromy.  

21. června 2011 – STARÁ ČÍVICE 

Tornádo zasáhlo pardubickou okrajovou část Staré Čívice a další obce na Pardubicku  

a Chrudimsku. Způsobilo škody za desítky milionů korun.  

Na okraji Pardubic živel poničil výrobní halu firmy JTEKT Automotive Czech Pardubice, 

firmě KYB Manufacturing Czech tornádo poškodilo střechu administrativní budovy  

a mobilní sklad. Přímo ve Starých Čívicích smršť zničila střechy 15 rodinných domů  

a v několika dalších obcích bylo poničeno 10 střech na rodinných domech [16]. 

18. června 2013 - KRNOV 

Posledním potvrzeným tornádem na území naší republiky je tornádo v Krnově na 

Bruntálsku, kterému se podrobně věnuje celá následující kapitola. 

 

V Tabulce č. 4 je provedeno shrnutí poznatků, kde jsou pro přehlednost srovnány výše 

uvedené případy podle určitých kritérií, jako je měsíc, intenzita, doba trvání tornáda, počet 

poničených střech a statiky objektů a poznámka k řešení daného jevu. Tyto podněty budou 

nápomocné pro zpestření do konceptu cvičení.  
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Tabulka č. 4: Srovnání jednotlivých jevů podle kritérií 

Tornádo měsíc F doba střechy/statika KS EV poznámka 

STUDNICE duben F1 18min 23  -  

MÁLKOV červen F2 10min 17, 1  -  

MILEŠOVICE květen  F3 8min 23  -  

STAŘECHOVICE červenec F2 7min 10  -  

HELVÍN květen  F1 7min 30  -  

LITOVEL  červen F3 55min 55, 11   - pomoc armády 

TŘEBOM  červen F2 2min 2  -  

KRUŠNÉ HORY červenec  F2 15min 35, 4  - Koordin.ZaLP 

ZBYTINY červenec F1 15min 8  -  

DEŠTNÁ srpen F1 6min 6  -  

POHLED červen F2 8min 12  -  

OLEŠNICE  srpen F1 12min 20, 4  - 3 jedn.HZS 

VRATIMOV srpen F1 7min 11, 3  -  

STARÁ ČÍVICE červen  F2 13min 28, 1  - Koordinace 

ZaLP 

KRNOV červen F2 10min 50, 3  - Koordinace 

ZaLP, 66 jedn. 

Podle Tabulky č. 4 je zřejmé, že se tornáda nejvíce vyskytují v měsíci červnu, jak je možno 

vidět v červeném označení. Pouze jednou se tornádo vyskytlo v měsíci dubnu (modře). 

Dále je ve třetím sloupci červeně vyznačena nejčastější intenzita, která je stupně F2. 

Nejvýše dosáhlo tornádo v ČR intenzity F3 a to v Litovli a Milešovicích (modré označení). 

Doba trvání tornád se pohybuje průběrně kolem 10 minut. Nejdéle tornádo řádilo v Litovli, 

kde tento živel zde páchal značné škody po dobu 55 minut. Je také vidět že ani intenzita  

či doba trvání jevu nemá vždy jednoznačně vliv na dopady v území, jde o to, jakou částí 

území se daný jev prožene.  

U žádného případu nebyla nutná evakuace a nouzové ubytování, jen u tornáda v Litovli byl 

vyhlášen krizový stav a pomáhala zde i armáda. Tyto podněty budou využity do konceptu 

cvičení, kde bude nutné, aby hejtman vyhlásil krizový stav  a do scénáře  bude 

jednoznačně zařazena evakuace obyvatel. 
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6 Tornádo v Krnově 

Tornádo se nad Krnovem objevilo dne 18. 6. 2013 v 17.30 hod.  

Osudný den bylo krásné slunečné počasí, když se z ničeho nic obloha zatáhla a vypukla 

prudká bouře s lijákem a krupobitím. Během několika minut se náhle setmělo a bouře  

se proměnila v tornádo. Tento živel se ke Krnovu přihnal během pěti minut, kdy se nad 

městem vytvořil vzdušný vír, který se formoval na obloze, pak najednou spadl k zemi  

a začal ničit vše, k čemu se přiblížil. 

6.1 Lokalita 

Postiženou lokalitou jsou městské části Krnova – Kostelec, Ježník, Krásné Loučky 

Chomýž a obec Býkov. Na Obrázku č. 6 lze vidět mapu, která ukazuje směr tornáda  

a nejvíce zasažené oblasti, které jsou vyhrazeny červenými kruhy.  

Obrázek č. 6: Mapa nejvíce zasažených oblastí [9] 

Tornádo se zformovalo na okraji Krnova u silnice vedoucí na Krásné loučky. Odtud 

postupovalo k osadě Ježník a tam poničilo střechy čtyř domů. Dále vír pokračoval k jihu  

a přes les a pole se dostal k městské části Kostelec. Ve velkém rozsahu tam zasáhl domy, 

poškodil jich kolem 50. Tornádo pokračovalo dál a sílu konečně ztratilo u silnice vedoucí  

k Láryšovu [9] [19]. 
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V centru Krnova tornádo velké škody nezpůsobilo, jednalo se o několik popadaných 

stromů. Nejhorší situace byla ve zmiňované části Ježník a Kostelec, kde živel řádil  

nejvíce [20]. 

 

6.2 Popis události 

Tornádo strhalo střechy, ničilo obydlí, dokonce lámalo stromy, ploty a sloupy. Důsledkem 

jsou poničené zaparkované osobní automobily, zbytky střešních krytin, plotů, stromů  

a větví na silnicích i v zahradách. V horším případě pak lidem tornádo vzalo střechy  

a následně průtrž vyplavila domy. Kolem tří tisíců lidí se náhle ocitlo bez elektřiny.  

Jedna občanka tvrdí, že to bylo pět minut hrůzy. Před smrští se ukryla do sklepa a přes 

malé okénko sledovala, co se venku děje. Všechno létalo vzduchem, dřevo i plechy. Kůlnu 

jí to o metr posunulo a vyvrátilo několik vzrostlých stromů na zahradě. Odneslo to střechu 

a vytopilo jí to celé horní patro. 

Podle svých slov se osudný den znovu narodil jeden z dobrovolných hasičů, který chtěl 

vyrazit pomáhat do míst, kde smršť už řádila. Jeho cestu, ale zastavila sousedova 

pětitunová plechová střecha. Vyběhl ven, že půjde na zásah, ale v tom uviděl, jak něco 

zvedlo sousedovu střechu. Chvíli visela ve vzduchu. Pak ji vír roztočil a zmuchlal jako 

papír. Obával se, že spadne na jejich dům, byla by to katastrofa. Sám se ukryl a čekal, kam 

se plech zřítí. Měl štěstí, protože obrovská masa těžkého plechu ulétla jen 12 metrů  

a spadla přímo do jeho zahrady. Jakou sílu tedy tornádo muselo mít, je nepochopitelné. 

Podle jeho popisu se nahoře točil plech i s komínem, létaly tam i pergoly a trampolíny, 

všechno bylo pěkně vidět. Vítr poškodil také jeho střechu. K požární zbrojnici se proto už 

nedostal. Pomáhat tedy nevyrazil, naopak sám pomoc potřeboval.  

Naštěstí si tornádo nevyžádalo žádný lidský život. Při události bylo zraněno osm osob, tyto 

zranění byla především lehčího charakteru a byla ošetřena na místě. Pouze dva muži  

z Kostelce skončili v nemocnici s podezřením na vážnější zranění rukou a hlavy [19] [20]. 
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6.3 Průběh zásahu 

Na krajské informační a operační středisko v Ostravě je v 17:30 hod nahlášena první 

událost, že v městské části Krnov – Ježník je neprůjezdná cesta. Hned v 17:33 – 17:35 hod 

proběhl průzkum terénu a je zhodnoceno, že síly a prostředky nestačí, protože je v území 

mnoho popadaných stromů. Tato mimořádná událost je v 17:35 hod nahlášena řediteli HZS 

územního odboru města Bruntál a do zasažené oblasti je vysláno na pomoc dalších  

pět jednotek. 

V 17:40 hod je informováno krajské operační a informační středisko o poškozených 

střechách rodinných domů v části Krnov - Kostelec a na místo vyjíždí pomáhat další síly  

a prostředky. K této události přijíždí v 18:10 hod ředitel HZS územního odboru a přebírá 

zde místo zásahu. Místo zásahu rozděluje na dva sektory (sektor Ježník a sektor Kostelec). 

Usoudí, že je třeba přivolat další nezbytné síly a prostředky včetně pohotovostních služeb. 

O události je informovaná starostka obce a je nutné svolat ihned krizový štáb. V 18.20 hod 

vyjíždí na místo redukovaná skupina krizového štábu, která je v místě zásahu seznámena  

s  události a začíná situaci podle nejlepších uvážení řešit. 

Do zasažené lokality se v 18:45 hod dostavil i hejtman Moravskoslezského kraje, aby zde 

pomohl při koordinaci záchranných prací a mapovaní škod. Se situací ho seznámil ředitel 

územního odboru Bruntál. Hejtman nabídl v případě potřeby pomoc starostce i občanům 

obce. 

Generální ředitelství HZS ČR přijalo zprávu o této mimořádné události v 19:23 hod. 

Krajský ředitel HZS je v 19:30 hod na místě a seznamuje se stavem probíhající události  

a řeší další potřebné činnosti. Ve 20:00 hod přebírá místo zásahu a zřizuje zde štáb velitele 

zásahu. Náčelníkem štábu je řídící důstojník ÚO ,velitelem sektoru Kostelec je velitel HZS 

Krnov, velitel sektoru Ježník je velitel družstva HZS Krnov. Na místě je vyhlášen 3. stupeň 

poplachu IZS. 

Velitel zásahu ve 20:10 hod požaduje přivolání lezecké skupiny ÚO kraje a krycí plachty 

na poničené střechy. Také je nutná speciální technika HZS MSK a zajišťuje se  

i posttraumatický tým.  
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Ve 22:00 hod je svolán krizový štáb přímo v místě zásahu za  přítomností HZS MSK  

a Policie ČR a radí se společně, jak dále postupovat, a co je třeba zajistit. Starostka města 

je v místě zásahu do druhého dne 02:00 hod a zajišťuje potřebné věci při odstraňování 

následků tornáda a poskytnutí pomoci občanům. V 06:00 hod zasedá krizový štáb 

v budově městského úřadu a řeší a sjednocují si další postupy [9] [10]. 

Na Obrázku č. 7 je pro přehlednost uveden průběh zásahu na časové ose. Toto schéma jde 

od první hlášené události (MU), kterou je neprůjezdní cesta, přes činnost krizového štábu 

v místě a je také uvedena činnost JPO v jednotlivých lokalitách. 

              

             Činnost JPO 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          hod 

  

17:30, 18:20, 18:45  19:30                    22:00                           02:00           06:00      08:00 

 

Obrázek č. 7: Průběh zásahu 

Sektor Kostelec     

Krajský ředitel HZS přebírá místo zásahu – zřízen štáb velitele 

zásahu, vyhlášen 3. stupeň poplachu 
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Práce krizového štábu v zasaženém území 

pomoc hejtmana 
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KŠ MěÚ 
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Býkov 
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6.4 Postup krizového štábu při odstraňování následků tornáda 

Redukovaná skupina krizového štábu, v čele se starostkou města a tajemnicí štábu, dojela 

na místo události, co nejdříve to šlo.  Seznámila se s charakterem škod a ihned začala 

zajišťovat vše, co je potřebné. 

Zapisovat činnost a zároveň situaci patřičně zvládat řešit, se nedalo stíhat, bylo zde 

důležité hlavně jednat. Tornádo přišlo rychle a nikdo na něj nebyl připraven, protože se 

nedá předpovídat. Například povodně se dají očekávat a pracovníci krizového štábu už 

jsou na ně nějakým způsobem připraveni, takže se při nich řídí zpracovanými 

povodňovými plány, zkušenostmi a standardními postupy. Pro všechny byla tato 

nepředpokládaná událost děsící a jednat se muselo ihned. Krizový štáb se postaral  

o zajištění všeho potřebného v místě události a jeho postup je podrobně rozepsán níže. 

Krizový štáb města: 

            Postaral se o: 

- Zprůjezdnění hlavních komunikací pro zasahující jednotky 

- Zákaz vstupu nepovolaným osobám 

- Obnovení dodávek elektřiny 

- Povolání intervenčního týmu  

 

Zajišťoval: 

- Potřebné prostředky – hřebíky na plachty pro přikrytí střech 

- Občerstvení pro zasahující jednotky 

- Odvoz odpadu 

- Zapůjčení vysoušečů 

- Letáky pro obyvatelstvo 

- Kontakt na statiky 

Řešil: 

- Přivolání sociálních pracovníky k šetření škod 

- Zajištění pracovníka z odboru životního prostředí 

- Zřízení učtu pro finanční příspěvky 

- Mapování škod 

- Zákaz vstupu do lesů 
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Zprůjezdnění hlavních komunikací pro zasahující jednotky 

Technické služby byly přivolány ihned a odklízely ze silnic hřebíky a další nebezpečné 

předměty. Tyto předměty by totiž mohly ohrozit přijíždějící zasahující jednotky. Obyvatelé 

postižené oblasti se divili, protože to nebrali jako nejdůležitější potřebu, ale členové 

krizového štábu jim jejich rozhodnutí zdůvodnili. 

Správa silnic, se zde neprojevila moc ochotně. Nijak nereagovala na vyznání tajemnice 

krizového štábu, která si myslela, že je potřeba zkontrolovat poškozené stromy  

u komunikací, které by mohly znovu silnici zneprůjezdnit. Tato situace se musela řešit na 

rozkaz starostky města. 

Zákaz vstupu nepovolaným osobám 

Policie v zasažených oblastech zabraňovala vstupu cizích osob, které se přišly podívat, co 

se zde stalo. Pokud nepřišly pomáhat, krizový štáb je slušně požádal, aby místo opustily  

a nechaly postižené občany v klidu uklízet po spoušti. 

 

Obnovení dodávek elektřiny 

Přivolané havarijní čety energetické společnosti začaly ihned pracovat na opravě 

venkovního osvětlení a obnovení dodávek elektřiny. 

 

Potřebné prostředky 

Ještě o půlnoci sháněla tajemnice štábu velké množství hřebíků, aby se jimi mohly 

přichytit plachty, které sloužily jako provizorní ochrana poničených střech. Tyto plachty 

byly ze zásob hasičů. 

 

Intervenční tým 

Na místě pracoval přivolaný intervenční tým od policie, skládal se ze dvou mužů  

a jedné ženy. Tento tým odváděl po celou dobu dobrou práci. Např. byla nalezena 

poničená chatka, kde byly dva bezdomovci, jeden z nich byl vážněji zraněn  

a potřeboval převést do nemocnice. Převoz ale neustále odmítal, protože se mu ztratil jeho 

pes. Tým začal ihned jednat a pánovi vysvětlil, že když jeho pejska najdou, tak se o něj 

dobře postarají, ale že teď se musí v nemocnici postarat o něj. Takovým způsobem 

pracovali s lidmi a jejich činnost zde měla opravdu smysl. 
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Občerstvení pro zasahující jednotky 

Krizový štáb zajistil občerstvení pro zasahující jednotky. U objednávky jídla a pití je nutné 

předem zvážit, co je vhodné. Nesmí to být těžké jídlo, protože je to hlavně pro aktivně 

zasahující jednotky. Na místo byl dovezen chleba z pekárny Aspec s.r.o. a salámy. Ředitel 

krnovské nemocnice nabídl várnice s čajem a dodávku teplého jídla. Druhý den poskytla 

nemocnice balíčky pro zasahující. 

Firma Kofola zajistila pitný režim. Přivezeno bylo na místo několik balíků čisté vody  

a kofoly.  

 

Sociální pracovníci k šetření škod 

Krizový štáb obcházel postižené rodiny, kde jim nabízel pomoc a informoval je, že hned 

brzy ráno budou domy obcházet sociální pracovníci, kteří provedou šetření škod. Štáb 

nebyl nijak označen, ale když se představili a řekli, že jsou zástupci města a jdou nabídnout 

pomoc, občané je vlídně přijali. 

Sociální pracovníci zpracovávali metodiku šetření, kde postižené domácnosti hodnotili 

podle rozsahu škod stanovenou tabulkou ve třech kategoriích. Zpracované metodiky jsou 

uloženy a dokumentovány na městském úřadu. 

 

Komunikace s médii 

Na místo události se sjela média a zatěžovala obyvatele i zasahující složky. Bohužel je 

policie vyvést nemohla, protože mají podle zákona právo na informace. Musí se s nimi 

jednat opatrně a slušně je požádat, že není třeba vhodná chvíle pro rozhovor, a že odpoví  

v co nejkratší možné době.  Je nutné s nimi jednat obezřetně, protože umí celou situaci 

překroutit. V místě události nebyla tisková mluvčí úřadu, takže veškeré informace 

poskytovala paní starostka. 

 

Odvoz odpadu.  

Krizový štáb zajistil od technických služeb kontejnery, které přistavilo do nejvíce 

postižené oblasti Kostelec, aby lidé mohli odklízet poničené věci. Na místě byl i pracovník 

technických služeb, který vše organizoval.  
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Když byl kontejner plný, tak nařídil jeho odvoz. Pracovník, který na to dohlížel, zde taky 

kontroloval, aby se odklízely věci pouze poničené při tornádu. Našli se totiž lidé, které 

tornádo v oblasti nezasáhlo, a chtěli využít přistavených kontejneru k vyklízení sklepu. 

Tyto občany technický pracovník slušně upozornil, že kontejnery nejsou pro tento účel, 

a že si mohou objednat kontejner pro sebe za vlastní náklady. Je vždy nutné stanovit, jak 

dlouho budou kontejnery k dispozici, aby s tím lidé mohli počítat. Tyto kontejnery město 

stály 170 tisíc korun. 

Postup při přidělování kontejnerů byl následující: 

V pondělí 24. června (6 dní po události) bylo stanoveno, že další kontejnery se budou 

přidělovat řízeně. Od toho okamžiku byly kontejnery přidělovány na základě požadavků 

zpracovaných terénními pracovníky sociálního odboru a pak na základě telefonátů  

a osobního ověření situace na místě.  

Při prověření se technický pracovník zabýval tím, za jakým účelem požadují kontejner  

(v prvních dnech se odvezlo živelně vše bez ohledu na množství a původce). Kontejnery 

byly přidělovány jen na úklid, který zajišťoval obnovu základní funkce v území - střechy, 

přivátý odpad, větve v bezprostřední blízkosti domů.  

I po ukončení odvozu 3. července se objevovali lidé požadující pomoc s odvozem odpadů. 

Pokud nebyli mezi osobami na seznamech vypracovaných sociálním odborem, tak jim 

nebylo vyhověno. Výjimkou byl obyvatel, který byl dlouhodobě nemocen a krizový štáb 

věděl, že je v těžké sociální situaci, tomu pracovníci pomohli s odvozem eternitu ze střechy 

dokonce až v roce 2014 po jeho vyléčení. 

Komplikace způsobovaly především sliby dané v prvních dnech, ze kterých lidé vyvodili, 

že město se postará úplně o vše. Přestože město poskytovalo kontejnery, tak vznikla jedna 

rozsáhlá černá skládka a dvě menší a ty byly samozřejmě uklizeny. 

 

Technické údaje: 

Náklady hrazené městem: 80.231 Kč 

Počet velkoobjemových kontejnerů a van:   

- 13 na skládku SKO v Holasovicích (26,57 tun)  

- 21 s větvemi na rekultivaci bývalé skládky na Krnov - Cvilín, kde byly větve 

spáleny.  
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Vysoušeče 

Vysoušeče byly vytopeným domácnostem půjčeny na náklady města a využívaly se jak 

vysoušeče od HZS z Města Albrechtic, tak vysoušeče v majetku města. 

 

Letáky pro obyvatelstvo 

Krizový štáb vytvořil LETÁKY pro obyvatele, které hned ráno po události rozdával  

v postižené lokalitě či házel do schránek. Tyto letáky byly pro občany velmi důležitou 

pomocnou rukou. Leták je uveden v Příloze č. 1 

Obsahem letáku bylo: 

- kam zavolat v případě uvolnění plachty na střeše a nové zatékání do domu -  že je 

nutné kontaktovat hasiče a sdělit, že jsou z oblasti postižené tornádem.  

- možnost objednání vlastního kontejneru na své náklady, pokud je třeba 

- možnost zapůjčení vysoušeče a kontakt na tajemnici krizového štábu, která to měla 

na starost 

- nabídka dodavatelů na provedení prací, koho kontaktovat  

- kam zajít, když potřebují potvrzení o objektech nebo trvalém pobytu v postižené 

lokalitě 

- kde řešit potřebné pojistné události, když majetek města poškodil majetek občana  

- finanční výpomoc-  číslo účtu, kam je možno zaslat finanční dar     

 

Pomoc od firem 

Od různých firem i občanů z nezasažených částí města přicházely nabídky pomoci, 

sousedé přinesli pracantům jídlo. Ozvaly se také banky a nabízely půjčky s dobrým 

úrokem.  

Například starostku kontaktovala stavební firma, že by ráda poskytla bezplatně střešní 

desky. Komu je ale dát, o tom se špatně rozhoduje. Situace se řešila pomocí sociálních 

pracovníků, kteří vytipovali rodiny, které jsou na tom sociálně špatně a ne vinou toho, že 

by se chovaly nepatřičně (hraní automatů, alkoholismus). Další telefonát byl od staré paní 

až z Plzně, která viděla reportáž ve zprávách, a že by ráda poskytla bedny s hřebíky. Ptala 

se, jestli pro ně přijede auto, protože nechtěla hřebíky posílat. Tajemnice KŠ ji musela 
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slušně vysvětlit, že se v takové situaci nevyplatí posílat auto, tak daleko. Hlavní zde bylo, 

umět i dary slušně odmítnout.  

Ředitel krnovské nemocnice nabízel také kromě jídla i nouzové ubytování, které ale nebylo 

nutné využít, protože v případě nutnosti postižené rodiny využily svých příbuzných  

a známých. 

 

Pracovník z odboru životního prostředí městského úřadu Krnov 

Pracovník z odboru životního prostředí celý druhý den po události na místě koordinoval 

postup, kdo bude odstraňovat popadané stromy.                                                                        

Odstranění je na majiteli stromu - pracovník zde řešil:  

- Kdo je vlastníkem stromu (Lesy ČR, město, soukromý majetek)  

- Spadlý strom - kam spadl - čí je strom => kdo a komu způsobil škodu =>  

 kdo bude likvidovat?  

 

Spory zde byly s občany, kteří byli znepokojeni, že stromy v majetku města způsobily 

škodu na jejich majetku. Na vlastní náklady si spadané stromy ze svých pozemků 

odstranilo 5 vlastníků. Z dalších zahrad byly úklidy prováděny dodavatelstky a vzniklá 

dřevní hmota byla nabídnuta k prodeji. Město uzavřelo také smlouvu s firmou o prodeji 

většího množství dřevní hmoty na vlákninu. 

Tornádo zničilo historickou alej v délce 480 m, z 95 % se jednalo o lípy. Množstvní 

spadaného dřeva bylo odhadnuto na 360 m čtverečných. Žádný strom nebyl zlomený, ale 

vlivem silného větru došlo k vývratům včetně celého kořenového systému a tím byly 

poškozeny i krajnice staré štěrkové cesty.  

Náklady na hrubý uklid byly kolem 500 tisíc korun. 

Finanční pomoc 

Městem byl ale také otevřen účet, kde mohou zájemci vkládat finanční dary rodinám 

zasaženým tornádem. Kdo chtěl poskytnout finanční dar na likvidaci škod způsobených 

tornádem, měl možnost peníze vložit v hlavní pokladně městského úřadu, kde obdržel  

i darovací smlouvu. Peníze mohli jednotlivci, firmy či organizace také zasílat přímo na 

zřízený účet. Už druhý den se v Krnově vybralo 4,5 tisíce korun na závěrečném koncertu 

Základní umělecké školy, které šly taktéž obětem tornáda. 
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Zákaz vstupu do lesů 

Druhý den po události krnovská radnice i Lesy ČR vyhlásili zákaz vstupu do poškozených 

lesů. Pohyb v tomto prostoru může být skutečně nebezpečný, hrozí pád stromů či větví  

a lidem úrazy, proto by se mu měli vyhnout. Aby o zákazu občané věděli, byly na hlavních 

přístupových cestách umístěny informační tabule. 

Mapování škod 

Při zmapování rozsahu škod nejvíce pomohla policejní helikoptéra, kterou pro město 

zajistil vedoucí Územního odboru Policie ČR Bruntál. Tajemník Městského úřadu nafotil 

z letadla škody napáchané v krnovských lesích, z toho důvodu, že v nepřístupných 

oblastech polomů není možné jiným způsobem zjistit rozsah těchto škod. 

Do zhruba padesáti zasažených domů v krnovském Kostelci a na Ježníku přijížděli 

zástupci pojišťoven, aby zmapovali situaci a svým klientům pomohli věci řádně nahlásit  

a vyřešit. Někteří obyvatelé kvůli špatné finanční situaci ovšem pojištění nejsou a podle 

zasahujících psychologů jsou teď na tom nejhůře. Statické posudky zasaženým rodinám 

uhradilo v plné výši město. Na třech místech byla nutné posoudit statiku objektu. 

Při průzkumu krizového štábu bylo zjištěno, že hodně vážné problémy má kolem šesti 

domácností. Dále 28 domácností postižených tornádem tvrdilo, že vše zvládnou sami a po 

městu nepotřebují nic, jen přistavit kontejner na zničené věci. Jiné domácnosti rády přijaly 

technickou pomoc, jako třeba zapůjčení vysoušeče či pořezání vyvrácených stromů.  

Někteří občané prosili o sehnání bedny hřebíků a chtěli kontakt na pokrývačské 

a stavební firmy.  

Sociální pracovníci vyhledávali převážně seniory, kterým v této situaci nemohla pomoct 

rodina při úklidu či opravách střech. Na místě byla obrovská panika, strach a údiv, lidé 

nedokázali pochopit a smířit se s tím, že střecha může uletět. Důležitá zde byla opravdu 

pomoc psychologů. 

 

Analýza postupu krizového štábu a opatření, která řešili, byla zpracována převážně na 

základě odborné konzultace s tajemnicí krizového štábu a dokumentace [8] , dále [21] [22]. 
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6.5 Činnosti jednotek při záchranných a likvidačních pracích 

Záchranné jednotky to při odstraňování následků tornáda neměly jednoduché. Jejich 

základní činnost v místě zásahu je zde rozebrána postupně pro jednotlivé zasažené lokality. 

 

Činnost jednotek požární ochrany v jednotlivých sektorech zasaženého území: 

Sektor Ježník  - likvidační práce v tomto sektoru probíhaly od 17:33 – 02:00 hod.  

Jednotky požární ochrany (dále jen JPO) zde odstraňovaly velké množství popadaných 

stromů a postaraly se o zprůjezdnění komunikací. Probíhalo provizorní zakrývání 

poškozených střech rodinným domů a byl nasazen speciální jeřáb Demag/Terrex z CHS 

Ostrava – Zábřeh, který pomáhal s odstraňováním mohutného stromu ze střechy domu. 

Celkem zde byly čtyři poničené střechy.  

 

Sektor Kostelec  - zde likvidační práce probíhaly od 17:45 – 06:00 hod  

V tomto sektoru byla situace horší. JPO zde odstraňovaly překážky z komunikací a domů. 

Zakrývaly se všechny poškozené střechy rodinným domů, kterých bylo celkem 41. Také 

byla využita výšková technika, lezecké týmy a posttraumatické týmy. V rámci bezpečnosti 

zde byla nasazena pořádková jednotka Policie ČR. Druhý den v 6:00 hod. zde proběhla 

redukce sil a prostředků a v místě zásahu zůstává JPO ÚO Bruntál. 

 

V obci Býkov JPO odstraňovaly překážky z komunikací a rodinných domů a bylo nutné 

využít speciální požární techniku z CHS Ostrava - Zábřeh. Činnost jednotek zde probíhala 

druhý den po událost od 5:30 – 7:45 hod.  

 

Základní činnosti Hasičského záchranného sboru MSK a jednotek sboru 

dobrovolných hasičů obcí: 

 průzkum terénu 

 záchrana osob zvířat a majetku 

 odstraňování popadaných stromů 

 práce ve výškách – plachty HZS MSK a plachty z Drahanovic 

 zajištění posttraumatické péče a jiné potřebné činnosti 
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V Sektoru Ježník tyto jednotky aplikovaly plachty na poškozené střechy, odstraňovaly 

stromy ze střech domů a zprůjezdnily komunikace. Došlo tady ke zničení zahradních 

chatek a zranění bezdomovců. Byly také vyhledávány pohřešované osoby.  Dále byla nutná 

evakuace materiálů z Areálů Linde. 

V sektoru Kostelec pak probíhalo odstraňování stromů ze střech domů, chatek  

a hospodářských budov. Probíhala provizorní aplikace plachet na poškozené střechy. 

Zakrylo se zde 41 střech rodinných domů. Pro upřesnění je v mapě na Obrázku č. 8  

uveden počet zakrytých střech na jednotlivých ulicích v této části. 

Zakryté střechy: ulice Bruntálská – 17 střech, ulice Na Břehu – 8 střech, Brantická    

zakryto 6 střech, ulice Cejl – 5 střech, Dlouhá – 3 střechy a ulice Mlýnská – zakrytí 2 

střech rodinných domů [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Obrázek č. 8 : Mapa s počtem zakrytých střech v Kostelci (úprava [23]) 

 

V místních částech Chomýž a Krásné Loučky bylo třeba odstranit stromy ze železniční 

trati a z veřejných prostranství. V obci Býkov se jednalo také o odstraňování popadaných 

stromů převážně z komunikací [9].  
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Po celou noc pracovaly tři desítky lidí na zajištění poničených střech. Hasiči přivezli 

celkem 130 plachet a 116 jich použili. V 05.00 už byly všechny střechy přikryté. Do oprav 

střech se pustili jak vycvičení hasiči-lezci, tak i jejich kolegové. K rychlejšímu rozvinování 

obřích plachet jim napomáhala výšková technika. Střechy osvětlovali z aut i speciálními 

světly z cisteren, halogeny a balonovými světly. V případě, že to majitelé nezvládali 

vlastními silami, hasiči jim pomáhali i s odklízením trosek ze zahrad. 

Na postižené místo vyrazilo šedesát policistů, z toho sedm psovodů se psy. Psovodi 

propátrávali méně přístupné prostory a odlehlá místa pro případ, že by se tam nacházel 

někdo, kdo potřebuje pomoc. Policisty z územního odboru Bruntál posilovali i kolegové  

z krajské speciální pořádkové jednotky. Vzhledem k situaci byli na místo vysláni také 

služební psychologové. 

Zasaženou oblast také následující den monitoroval policejní vrtulník, který zajišťoval 

pátrání po případných osobách nacházejících se v neprostupných terénech. 

Jak už bylo zmíněno, na místo pohromy se dostavil i hejtman Moravskoslezského kraje 

Miroslav Novák, aby zde pomohl při koordinaci záchranných prací a mapovaní škod. 

Nabídl v případě potřeby pomoc starostce a občanům obce a hlavně poděkoval 

záchranným složkám za jejich moc dobře odvedenou práci [24] [25]. 

6.6 Nasazené síly a prostředky 

Na řešení události se podílely všechny základní složky Integrovaného záchranného 

systému. Do Krnova vyjelo na pomoc 120 hasičů z 23 profesionálních a dobrovolných 

jednotek z celého Moravskoslezského kraje.  

Použití techniky HZS MSK a výčet jednotlivých stanic i použití techniky z jiného 

územního odboru.  

 Stanice Bruntál  -  5 osádek vozidel 

 Stanice Krnov  - 4 osádky vozidel 

 Stanice Rýmařov - 1 vozidlo 

 ÚO Ostrava -  6 osádek vozidel  

 Lezecké skupiny  - 4 osádky vozidel  
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 Ostatní technika všech ÚO -  6 osádek vozidel 

Zasahovaly nejen JSDHO územního odboru Bruntál, ale pomoci dojelo i šest jednotek 

z územního odboru Opava. Jednotek dobrovolných hasičů ÚO Bruntál bylo 13, přičemž 

Bruntál a Jindřichov měli pohotovost [9]. Výčet zasahujících jednotek je uveden 

v následující tabulce a Obrázku č. 9.  

Obrázek č. 9 : Přehled zasahujících JSDHO 

 

V místě události působilo celkem 5 posttraumatických týmů. Zasahoval jeden tým HZS 

ČR a tým HZS MSK. Dále zde byly samozřejmě tři posttraumatické týmy Policie ČR.  

Pro přehlednost je složení znázorněno na schématu níže. 

 

Obrázek č. 10: Schéma posttraumatických týmů 



41 

 

Celkem k místu události vyjelo 66 jednotek, z nichž 42 bylo jednotek hasičských. Dále 

zasahovalo 21 jednotek Policie ČR a jeden vrtulník, další 3 vozidla na místě byla  

od Městské policie Krnov. Na záchranných a likvidačních pracích a zajištění bezpečnosti 

v zasaženém území se podílelo celkem 152 hasičů, 98 policistů ČR a 13 krnovských 

městských policistů [9]. 

Kvůli důležitosti těchto informací a pro větší přehlednost je celkové nasazení záchranných 

jednotek a osob rozepsáno na následujícím Obrázku č. 11. 

 

Obrázek č. 11:  Celkové nasazení zasahujících jednotek 

 

Jak průběh zásahu zhodnotila starostka města Krnova:  

Cituji: „Měla jsem dojem, že policie, Povodí Odry, hasiči, záchranáři, energetici i další 

složky tvoří jeden sehraný tým. Ze všech stran přijížděli lidé ochotní pomáhat a tvrdě 

pracovat. Každý věděl, co má dělat. U některých složek jsem si asi ani nebyla jistá, pod 

koho ty technické týmy nebo výškoví lezci vlastně patří. Když jsem zahlédla třeba hasičské 

auto s nápisem Klimkovice, uvědomila jsem si, jak tyto složky dokáží celokrajsky spojit síly. 

Přijeli, zeptali se, na kterém úseku mají zajistit pomoc, a podle situace už sami vyhodnotili, 

co dělat, pustili se do práce a pak už se do rána nezastavili. Nebyl pro ně problém sehnat 

plachty na překrytí střech, ani noční osvětlení. Ve tři ráno se pracovalo na střechách stejně 

intenzivně jako přes den. Přijeli, pomáhali, pracovali celou noc bez přestávky a pak zase 

zmizeli, ani jsme jim nestačili poděkovat.  

Já sama jsem v první chvíli měla pocit, že na místě nastal konec světa. Na tu hrůzu,  

ale bylo nejlepší náplastí zjištění, jak dokážeme držet spolu, když je opravdu zle.“  [22] 

Zhodnocení by bylo zajímavé jako prohlášení starostky na tiskovou konferenci při cvičení.  
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6.7 Následky události 

Tornádo způsobilo škody na pětikilometrové trase. Smršť zničila velkou část lesů v okolí 

Krnova. Popadané stromy jsou v lesních revírech a dřevo je zcela znehodnocené, 

jehličnany tonádo ukroutilo a listnaté stromy vyvrátilo. U Lesní správy Město Albrechtice 

bylo poničeno 18 ha lesních pozemků, kdy vznikla větrná kalamita 5 500 m3, se škodou 

3,5 mil. Kč. U Lesní správy města Krnova bylo poničeno 15 ha lesních pozemků s větrnou 

kalamitou 2 000 m3, se škodou 1 mil. Kč.  Celkem tornádo poničilo 33 ha lesa, větrná 

kalamita 7 500 m3 a škoda 4,5 mil. Kč. Dále byly zjištěny škody odhadem ve 

100 zahradách jako vyvrácené stromy, poničené drobné užitkové stavby, ploty, pergoly. 

Další mnohamiliónové škody ovšem vítr napáchal na soukromém majetku [21]. 

Rozsah poškození tornádem na majetku obyvatel lokalit je uveden v Tabulce č. 5, škody 

jsou rozděleny do tří kategorií, které jsou popsány, a je uveden přesný počet poškozených 

domů v dané lokalitě. Informace jsou zpracovány na základě terénních šetření pracovníků 

sociálního odboru, rozsah škod a jejich posouzení je stanoven kvalifikovaným odhadem na 

základě vizuální kontroly a výpovědí občanů. Celkem bylo navštíveno 104 domácností, 

z toho 8 uvedlo, že k poškození na majetku nedošlo [8]. 

Někdo byl na tom hůře, protože mu to odneslo plech z celé střechy, jinému jen část tašek  

a ve třech případech z domu zmizela kompletní střecha i s krovy. Největší škody 

v domácnosti způsobilo ale následné zatečení dešťové vody [22]. 

Tabulka č. 5: Škody na obytných domech a hospodářských budovách [8] 

Kategorie Charakteristika poškození Počet poškozených domů  

I. domy nejvíce poškozené (vytrhaná krytina střech, 

vylámané střešní bednění většího rozsahu, zatečení do 

obytných prostor, staticky porušené krovy, poškození 

zděných částí budovy, rozbité výplně oken, poškození 

vybavení domácnosti) 

 

 12 Kostelec 

 

II. středně velké škody (místně odpadaná krytina, 

místně vylámané střešní bednění, zatečení do půdních 

prostor, rozbité okenní výplně, drobné škody na 

příslušenství domu, poničení fasády) 

celkem 37 z toho 

 31 Kostelec 

   6 Ježník 

III. nejnižší rozsah škod (místně odpadaná krytina, 

poškození oplechování střech menšího rozsahu, 

drobné poškození fasády) 

celkem 16 z toho 

           14 Kostelec 

             1 Ježník 

             2 Chomýž 
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Pro lepší představu neskutečné síly ničivého živlu jsou zde uvedeny fotografické snímky 

s následky této události. Na Obrázcích č. 12,13,14,15 lze vidět protrhanou střechu  

a následně vytopený dům, dále ztrhané ploty, poničené majetky a v poslední řadě je ukázán 

tornádem zpustošený les.  

 

Obrázek č. 12: : Protrhaná střecha a zničený majetek [24] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 13:  Ztrhané ploty a poničené majetky [26] 
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                            Obrázek č. 14: Zničené střechy [8] 

 

 

 

Obrázek č. 15: Tornádem zpustošený les [27] 
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6.8 Zhodnocení 

Podle předcházejícího popisu průběhu události, je možno tvrdit, že celá událost byla 

vyřešena na jedničku. Činnost záchranných složek, jejich koordinace i činnost a postup 

krizového štábu města probíhal bez nejmenších problémů či zaváhání. Ani v této stresující 

a obtížné situaci nedošlo k žádným zásadním problémům nebo ztížení události chybou 

rozhodnutí či špatného postupu lidského faktoru. I když tato situace podle předchozího 

popisu, jak lze zhodnotit, nebyla zrovna jednoduchá. 

Nelze tedy tvrdit, že složky IZS a orgány krizového řízení jsou na všechny situace a jejich 

řešení vždy perfektně připraveny. Ovšem u této události se řešitelé ukázali jako sehraný 

tým, který bez zaváhání událost dokázal patřičně a hlavně efektivními rozhodnutími 

vyřešit. To ovšem neznamená, že by se neměli dále učit a vzdělávat v tomto směru řízení. 

Toto vzdělávání probíhá právě formou cvičení, jak už bylo několikrát zmíněno. Naopak 

tato událost a vůbec možnost jejího výskytu by mohla sloužit jako výzva k dalším a novým 

metodám řešení události například při cvičení krizového štábu města. 

 

Jaké jsou pozitiva řešené události?  

Z popisu průběhu činnosti při záchranným a likvidačních pracích a obnově území by 

mohla být pozitiva zřejmá, ale pro přehlednost a důslednost  je uveden jejich výčet. 

 

Velké nasazení JPO od 20:00 – 6:00 hod.  

Provizorní oprava a pokrytí 50 střech  

Okamžité zřízení štábu velitele zásahu  

Povolání lezeckých skupin z ostatních ÚO  

Využití výškové techniky z Ostravy  

Relativně rychlý dovoz plachet  

Jednoduché nasazení osvětlovacích balónů  

Nasazení pořádkové Policie ČR  

Dobrá spolupráce s Městem Krnov  
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Důležité poznatky vyplývající z řešení události a postupu krizového štábu města, 

které by se měly zajistit a měly by být zakomponovány i do cvičení krizového štábu 

(tornádo): 

 Správa silnic – zajistit ze začátku kontrolu poničených stromu u komunikace  

a odklidit je, aby nedošlo v průběhu k dalším pádům do vozovky, a tím pádem 

zbytečnému zpomalení zasahujících jednotek v důsledku neprůjezdnosti. 

 

 Zavést všude – sociální pracovníky – šetření bytů a stanovení rozsahu škod  

podle tabulek a případná finanční náhrada. 

 

 Stanovit jasné lhůty – např. kolik dní bude přistaven kontejner, aby obyvatelé 

věděli, kolik mají času na vyklízení, aby si pak nemuseli objednávat svůj vlastní 

kontejner a nedošlo k nepříjemnostem. Vždy na místě musí být technický 

pracovník, který to bude řídit. 

 

 Letáky pro obyvatele – kde jsou sepsány důležité kontakty a informace – ne 

všichni občané mají přístup k internetu. V panice nemusí všichni vědět, jak 

postupovat a co zajistit při odstraňování následků události. Toto je od města 

nejlepší pomoc. 

 

 Pracovník životního prostředí v místě události – řeší, kdo bude jaké stromy 

odstraňovat, aby zde nedocházelo ke zbytečným sporům a hádkám. Dále je třeba 

vyřešit, co se spadanými stromy, je možno řešit s firmami odkoupení dřevní hmoty. 

 

 Zajistit nápomocný intervenční tým, který komunikuje s obyvatelstvem, protože se 

to velice osvědčilo. 

 

Zjištěné poznatky budou zapracovány do konceptu cvičení krizového štábu města.  

Je důležité si uvědomit, které opatření je nutné řešit hned a jiná opatření, která se mohou 

realizovat později.  Nic to nemění na faktu, že je nutné vše řádně promyslet, aby nedošlo 

ke zhoršení nastalé situace chybou špatného rozhodnutí. 
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7 Koncept cvičení orgánu krizového řízení 

Pro aplikaci získaných poznatků do konceptu cvičení při odstraňování následků tornáda 

v území je potřebné vytvořit scénář události. Tento scénář vychází ze skutečného území  

a události. Pro navrhovaný koncept je výchozí výše řešená událost, která se odehrála  

v Krnově v  roce 2013. 

Zanalyzováním průběhu události a jejího řešení budou získané informace a postupy 

zapracovány k navržení konceptu cvičení krizového štábu ORP Krnov při odstraňování 

následků tornáda. 

 

7.1 Příprava před cvičením 

Před zahájením cvičení je nutné zkontrolovat přítomnost a kompetentnost všech cvičících. 

Při prezentaci rozdat členům krizového štábu jmenovky. Tyto jmenovky případně rozlišit 

podle pracovních skupin. Je nutné dbát na označení pracovníků krizového štábu  

v místnosti a především při opuštění místnosti krizového štábu a v terénu.  

Je důležité mít na stole nachystané pro každého bloky a tužky. Při promítání 

z dataprojektoru musí všechny cvičící osoby u stolu dobře vidět a je třeba doplnit monitor 

pro řídícího prezentace. V místnosti by měla být také tiskárna a kopírka. 

Je dobré mít připravený potřebný počet kopií CD s krizovým plánem a dalšími důležitými 

dokumenty pro řešení situace. Ne vždy bude možné nebo pohotové prohlížet na PC. Mít 

připravený potřebný počet výtisků krizového plánu a dalších dokumentů. Také mít 

nachystané nejméně jedno PC vyhrazené pro surfování na internetu. Pro případ výpadku 

připojení přes prvního poskytovatele připojení, mít také připravené záložní připojení přes 

další poskytovatele.  

 

Raději nachystat více telefonů, některé možná ne přímo v místnosti krizového štábu, ale ve 

vedlejší místnosti. Pro případ, že místnost pro cvičení krizového štábu bude z libovolných 

důvodů nepoužitelná, vědět dopředu, kde bude náhradní místnost pro toto cvičení.  

 

Zajistit přítomnost podpůrných pracovníků – obsluha, IT pracovník, uklízečka. 
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7.2  Plán provedení cvičení 

Tabulka č. 6: Záměr k provedení cvičení 

Název cvičení:        TORNÁDO Krnov 2015 

Druh:                      Cvičení krizového štábu ORP Krnov 

Téma:                     Odstraňování následků tornáda v území 

Doba trvání:     Jednodenní cvičení (10:00 hod – 17:00 hod) 

Datum:                   18. 6. 2015 

Místo provedení :   Krnov – pracoviště krizového štábu ORP Krnov  

Účel cvičení :         Prověřit znalosti dovednosti členů KŠ při řešení mimořádné 

události v území 

Cíl cvičení :     - Zjistit reakční schopnostmi členů KŠ na svolání 

- Prověření informačních toků a „Plánu spojení“ 

- Procvičit práci s krizovým plánem 

- Prohloubit součinnost se složkami IZS a ostatními 

složkami podílejícími se na řešení problémů za dané 

události 

- Praktické prověření evakuace obyvatelstva 

- Odhalit slabá místa v organizaci činností a součinnost 

krizového štábu 

Řídící cvičení:     Předseda KŠ ORP Krnov nebo tajemník KŠ 

 

                            „ Námět cvičení“ 

Charakteristika výchozí situace: TORNÁDO  

Krizová situace nastává v důsledku zasažení části území města tornádem, které se přihnalo 

ke Krnovu od Polska. Za postiženou lokalitu lze považovat oblast směrem od Polska  

– ulice Petrovická až k centru města. Vlivem silného větru došlo k omezení sjízdnosti  

a průjezdnosti silnic v důsledku polomu velkého množství stromů.  V souhrnu jsou 

ohroženy objekty v zasažené oblasti, u nichž může být porušena statika. 
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Jsou monitorovány tyto problémy: problémy v silniční dopravě, poškození střešních krytin 

popřípadě celých střešních konstrukcí, polomy stromů, výpadek elektrické energie. 

Jednotky požární ochrany vyjíždějí k mimořádným událostem - dopravní nehody, stromy 

na silnicích. 

- přestávají stačit síly a prostředky složek IZS 

- problémy s dopravní obslužností 

- narušené konstrukce střech 

- výpadek energie 

 

První zasedání krizového štábu  

– první společná schůze KŠ, kterou svolává starostka města Krnova. 

–starostka zvolí místo a čas - 18. 6. 2015 v 10:00 hod., místnost zasedání KŠ 

– zavolá na KOPIS, které zabezpečuje svolání vybraných členů KŠ 

 bezpečnostní rada (je-li vyžadována jejich účast) 

 tajemník KŠ  

 vedoucí směny  

 vedoucí skupin  

 

- starostka města žádá hejtmana Moravskoslezského kraje o vyhlášení stavu 

nebezpečí pro ORP Krnov 

- informace o současném stavu, jsou projednány priority a koordinace záchranných  

a likvidačních prací 

- je rozhodnuto o svolání vybraných členů stálé pracovní skupiny krizového štábu 

podle charakteru a rozsahu mimořádné události. 

 

Materiálně technické zabezpečení:  

PC ( 6x )  

Velký dataprojektor 

Tiskárna, kopírka 

Další materiály pro informační podporu (mapy v různých formátech, plán spojení)  
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Zúčastněné organizační složky IZS a další složky:  

HZS MSK 

Policie ČR 

Městská policie Krnov 

Technické služby Krnov 

Správa silnic 

Základní škola Smetanův okruh 

Základní škola Dvořákův okruh 

 

Tabulka č. 7: Plán řízení cvičení 

Operační čas       Činnost 

09:18 – 10:00 - svolání KŠ ORP Krnov  

10:00 – 10:25 

- zasedání KŠ ORP Krnov  

-> seznámení členů KŠ s nastalou situací,  

     rozdělení úkolů 

     řešení způsobu vyhlášení stavu nebezpečí 

     rozdělení členů do pracovních skupin 

10:30 
- zahájení činnosti podle plánu 

-> rozehra cvičení – řešení simulovaných událostí 

10:30 – 12:00 

   Činnost skupiny Ochrany obyvatelstva 

- doporučení obyvatelstvu cestou elektronických sirén  

- evakuace obyvatelstva – prakticky v terénu 

 -> ZŠ Smetanův okruh do prostorů ZŠ Dvořákův okruh 

10:30 – 17:00 

  Činnost skupiny Nasazení sil a prostředků 

- kontaktování subjektů s potřebnou technikou 

- Správa silnic, Technické služby 

- speciální technika HZS MSK 

- provizorní plachty, hřebíky 

13:30 –14:00  
-přestávka - ukázka mobilních a elektronických sirén  

 - občerstvení členů cvičení 

17:00 -ukončení cvičení předsedou KŠ ORP Krnov 
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7.3 Úkoly k řešení pro krizový štáb 

 

Informace o situaci a ohrožení na zdraví a majetku 

1. Je nutné zpracovat informaci a doporučení pro občany a způsob sdělení:                    

Došlo k poničení střech budov, popadání velkého množství stromů na objekty  

a komunikace a vytopení objektů v důsledku tornáda v území.  Zůstaňte prosím 

doma, nevyjíždějte osobními vozidly do ulic, aby se zamezilo zbytečnému zpomalení 

a neprůjezdnosti pro zasahující složky, poskytněte pomoc a přístřeší postiženým 

sousedům. 

2. Zmapování ohrožených budov a objektů, kde se vyskytuje větší množství osob. 

Hrozí porušená konstrukce střech a následně statika budov a vytopení postižených 

prostorů. 

  

Zabezpečit a koordinovat úklid a odvoz popadaných stromů z ohrožených oblastí - 

místně příslušné síly a prostředky zde nestačí! V místě jsou problémy s velkým 

množstvím popadaných stromů na hlavních komunikacích, tvoří se kolony aut, 

dopravní nehody.  

 

1. Navázat kontakt s technickými službami a se Správou silnic + zpětná vazba, 

Monitoring dostupných a provozuschopných sil a prostředků. 

2. Vydat rozkaz Správě silnic – kontrola všech stromů u silnice v zasažené lokalitě 

- mohly by být narušeny a následně opět spadnout do vozovky a zneprůjezdnit ji.  

3. Požadavek na technické služby – odklidit stromy z hlavních komunikací a hlavně se 

postarat o vyčištění vozovky – hřebíky, jiné nebezpečné předměty (aby nedošlo 

k defektu zasahujících vozidel) 

4. Požadavek na další síly a prostředky k potřebné k  úklidu. 

Zabezpečit: techniku pro odstraňování stromů ze střech, nakladače, speciální 

techniku, jeřáb. 

5. Mapování a monitorování situace na území města, zajišťuje Policie ČR–  vrtulník: 

Vytipovat oblasti, plochy a trasy, které je třeba prioritně udržovat a určit a zajistit 

prostor odklízení popadaných stromu a zprůjezdnění a vyčištění komunikací. 



52 

 

Hlášení na operační středisko od ředitele Základní školy Smetanův okruh – problémy 

se střechou. Došlo k pádu velkých stromů na objekt školy, k porušení střešní krytiny, 

rozbití několika oken. Je pravděpodobně narušena statika budovy  

a stromy přes okna zranily 6 dětí. Po průzkumu navrhuje velitel zásahu ihned 

evakuaci školy.   

 

1. Zajistit evakuaci základní školy a kontaktovat městskou policii 

Kvůli neprůjezdnosti komunikací náhradní autobusů a nutnosti jednat rychle, je 

rozhodnuto o přesunu žáků s učiteli pěšky do tělocvičny vedlejší základní školy 

(vzdálena přibližně 100 metrů). Tato škola není v důsledku tornáda ohrožena 

vůbec a je zde bezpečné místo pro děti do doby než si pro ně přijdou jejich rodiče. 

     2.  Zajistit prostory pro evakuované na náhradní škole 

Krizový štáb kontaktuje ředitele školy o vzniklé situaci a nutnosti evakuace školy 

Smetanův okruh do jejich tělocvičny a tříd. Informování o času přesunu  

a příchozím pracovníkovi štábu, který bude v místě pomáhat, dohlížet na 

evakuované a vést evidenci.  

3. Informovat vedení školy o postupu při evakuaci 

4. Zajistit doprovod evakuovaných osob 

Doprovod pracovník Městské policie – bude pomáhat i v místě evakuačního 

střediska. 

     

Hlášení Policie na operační středisko o rozsáhlých škodách na porostu v oblasti ulice 

Petrovická je totálně neprůjezdný úsek v délce cca 150 m. Komunikace je naprosto 

zavalená spadlými stromy. Velitel zásahu požaduje nasazení speciální techniky. 

 

1. Zajistit požadované síly a prostředky dle pokynů velitele zásahu. Jsou nutné 

motorové pily s pilařem. Nepostačí-li síly a prostředky HZS tak povolat technické 

služby. 

2. V databázi ArGIS vyhledat potřebnou techniku: traktor s ocelovým lanem, technika 

s navijákem, hydraulickou ruku, eventuelně autojeřáb na velké kmeny. 

3. Zajistit odklon dopravy, který bude řídit Policie ČR a Městská policie. 
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Hlášení obyvatel o odříznutí celé oblasti od Petrovické ulice směrem k centru města. 

Došlo k poničení drátů elektrického vedení. Je zde 20 rodinných domů s poničenými 

střechami a celkem 4 domy, kterým střecha v důsledku tornáda úplně celá uletěla. 

Porušení konstrukcí střech domů a možné statiky objektů – ohrožení obyvatel!  

 

1. Kontaktovat dodavatele elektrické energie o situaci. (ČEZ) 

2. Zajistit občerstvení pro zasahují jednotky (zasahuje zde hodně jednotek z celého 

HZS MSK)   Kontaktovat místní firmu Kofola, pekárnu Aspec a ředitelku školní 

jídelny Smetanův okruh. 

3. Sehnat, co nejrychleji velké množství hřebíků k přichycení plachet – provizorní 

ochrana poničených střech. 

            Kontaktovat majitele - obchodní dům Kutil 

4. Kontaktovat statika 

5. Přivolání sociálních pracovníků – šetření poničených domů  

Kontaktovat sociální odbor o situaci a nasazení nejméně dvou pracovníků 

s připravenými tabulkami, kde budou zapisovat rozsah škod. 

6. Zajištění kontejnerů na poničené věci a odvoz odpadu 

Kontaktování technických služeb a technického pracovníka, který bude odvoz 

v místě řídit.  

7. Stanovit jasné lhůty, kolik dní bude přistaven kontejner 

Cedule na kontejnerech, upozornění na stránkách města 

8. Vytvořit letáky pro obyvatele - ne všichni občané mají přístup k internetu.  

              Zajistit rychlé vytvoření a rozdání letáků v celé zasažené oblasti 

9. Přivolat pracovníka životního prostředí do zasažené oblasti  

10. Přivolat nápomocný intervenční tým 

 

Přišlo hlášení o poškození střechy na objektu obchodního domu Prior. Požadavek zní: 

zajistit plachty a příslušné řemeslníky. 

 

1. Kontaktovat statika, pokrývače 

2. Kontaktovat technické služby-  zajistit odvoz sutin. 
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7.4 Činnost krizového štábu 

Čas: 9:18 hod.      

Vzhledem k nastalé mimořádné události starostka města dává pokyn, ke svolání krizového 

štábu ORP Krnov do místnosti zasedání krizového štábu v budově Městského úřadu 

Krnov.  

Čas: 10:00 hod. 

Dostavil se poslední příchozí svolávaný člen a krizový štáb je tedy kompletní. 

Čas: 10:05 hod. 

Tajemnice krizového štábu zahajuje činnost a v krátkosti seznamuje členy s cílem cvičení  

a s údaji o vývoji nastalé mimořádné události. 

Čas: 10:10 hod. 

Velitel HZS v krátkosti informuje členy krizového štábu. 

Čas: 10:22 hod. 

Starostka hypoteticky řeší se členy krizového štábu způsob vyhlášení stavu nebezpečí. 

Čas: 10:25 hod. 

Tajemnice krizového štábu dává pokyn k rozdělení členů do pracovních skupin –  

Ochrana obyvatel a Nasazení sil a prostředků 

 

Činnost skupiny NASAZENÍ SIL A PROSTŘEDKŮ  

Čas: 10:30 hod. 

Skupina Nasazení sil a prostředků zahajuje svou činnost a řeší odstranění následků 

tornáda. Členové Nasazení sil a prostředků řeší krizovou situaci pouze teoreticky 

v místnosti. 

10:30 – 17:00 hod. 

 Vytipování hlavních komunikací pro zprůjezdnění, stanovení prioritních 

komunikaci pro okamžité odstraňování následků mimořádné události. 
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 Zabezpečení množství techniky nutné pro zprůjezdnění určených komunikací pro 

nutnost průjezdnosti zasahujících jednotek. 

 Kontaktování subjektů s potřebnou technikou. 

 Určení lokalit pro prozatímní ukládaní popadaných stromů. 

 Zajištění informací o extrémním poškození střešní krytiny popřípadě celé střešní 

konstrukce a okamžité nasazení sil a prostředků. 

 Zajištění statiků pro posouzení ohrožení a následků události. 

 Řešení vzniklé situace v oblasti ulice Petrovická, kde došlo následkem události 

k polomu stromů a poničení 20 střech rodinných domů.  

 Zajištění sil a prostředků improvizovanému pokrytí poškozených střech objektu  

a rodinných domů do doby definitivní opravy. 

 Zabezpečení regulace dopravy a zajištění potřebných silničních uzávěr. V praxi 

zajišťuje Policie ČR. 

 Nasazení HZS MSK s potřebnou technikou k odstranění polomu a provizornímu 

zakrytí střech rodinných domů. 

 Řešení situace kolem poškození střechy obchodního domu Prior a zaplachtování 

 Zajištění intervenčního týmu 

 Přivolání sociálních pracovníků k šetření škod 

 Zajištění odvozu odpadu  

 Zajištění statika 

 Přivolání pracovníka z životního prostředí 

 

Činnost skupiny OCHRANY OBYVATELSTVA 

Čas: 10:30 hod.  

Skupina Ochrany obyvatelstva zahajuje svou činnost a řeší krizovou situaci při 

odstraňování následků tornáda. 

 Zpracování doporučení pro občany. 

 Hlášení na operační středisko od ředitele Základní školy Smetanův okruh - zranění 

6 dětí, v důsledku spadlých stromů, které rozbily okna budovy. Dále problém se 

střechou a zatížení budovy spadlými velkými stromy – hrozící další nebezpečí pro 

osoby v objektu. 
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 Velitel zásahu po průzkumu navrhuje evakuaci školy. 

 Pracovní skupina rozhoduje o nutnosti realizace evakuace žáků a zaměstnanců 

školy. 

 Zajištění prostoru pro evakuované v tělocvičně a třídách sousední základní školy  

 

Pracovní skupina zahajuje jednotlivé kroky k provedení evakuace objektu 

základní školy. Cvičení evakuace proběhne prakticky v terénu. 

 Zajištění prostorů pro evakuované na vedlejší základní škole Dvořákův okruh, tak 

aby byl objekt připraven sloužit jako dočasné evakuační středisko. 

 Zajištění bezpečnosti evakuovaných osob a zajištění bezpečnosti a ochrany 

evakuovaného objektu prostřednictvím Městské policie. 

 Kontaktování ředitele Základní školy Smetanův okruh a předání instrukcí 

k evakuaci. 

 Monitoring průběhu evakuace prostřednictvím Městské policie. 

 Provedení evidence evakuovaných bude zajišťovat pracovník krizového štábu. 

 Doručení výkazů s údaji o evakuovaných osobách prostřednictvím Městské policie 

k rukám tajemníce krizového štábu.  

 

7.5 Pokyny pro ostatní cvičící 

Pokyny pro ředitele Základní školy Smetanův okruh v Krnově 

- V 10:35 hod. ředitel zavolá na operační středisko HZS MSK  

- Nahlásí vzniklou situaci: narušení konstrukce střechy, statiky budovy a spadlé 

stromy rozbily okna a zranili 6 dětí. 

- Ihned přivolá zdravotnickou záchrannou službu k ošetření zraněných dětí  

- Fiktivně vyjede jednotka požární ochrany a velitel zásahu rozhodne o evakuaci 

budovy. 

- V silách ředitele není vzhledem k vzniklé situaci postarat se o žáky, KOPIS předává 

tuto informaci krizovému štábu, nutno zajistit evakuaci do místa nouzového 

ubytování a zajistit nouzové přežití do doby předání žáků rodičům. 

- Ředitel bude čekat, až ho kontaktuje krizový štáb a bude se řídit dle jeho pokynů 
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Pokyny pro ředitele Základní školy Dvořákův okruh v Krnově 

- Ředitele bude očekávat v 10:55 hovor od krizového štábu - obeznámí ho se 

vzniklou situací a nutností evakuace školy Smetanův okruh do jejich tělocvičny  

a tříd.  

- Ihned začne připravovat prostory a svolá další pomocné osoby.  

- Očekává společně se školníkem a zástupkyní příchozí evakuované z vedlejší školy. 

- Je informování o času přesunu a příchozím pracovníkovi štábu, který bude v místě 

pomáhat, dohlížet na evakuované a vést evidenci.  

Pro Městskou policii Krnov 

Veřejný pořádek a bezpečnost bude zabezpečovat nepřetržitě silami a prostředky Městská 

policie, které bude v případě potřeby nápomocná Policie ČR.  

Policie řeší, jakým způsobem bude zabezpečen evakuovaný objekt, který měl narušenou 

statiku, tak aby do něj nevstupovala nepovolaná osoba. Dále jakým způsobem bude 

monitorován a zabezpečení přesunu evakuovaných osob a způsob zabezpečení dohledu na 

evakuační středisko v objektu tělocvičny sousední základní školy. Hlavně je také důležité 

zajištění včasného a přesného předávání informací směrem ke krizovému štábu.   

 

7.6 Plán rozehry cvičení 

V tabulce v Příloze č. 2 je zpracován plán rozehry cvičení krizového štábu ORP Krnov. 

Tímto plánem rozehry (scénářem cvičení) se řídí celé navržené cvičení. Jak už bylo 

zmíněno v kapitole 3.3, cvičení se může řídit podle plánu rozehry ve formě tabulky  

či v textové podobě, která je zpracována výše. 

Plán rozehry je vytvořen účelně s nápomocí  poznatků získaných v průběhu této práce. 

Scénář je navržen do tabulky, která již byla uvedena a popsána v kapitole 3.2. 

 

Také už bylo uvedeno, že cvičení se následně i vyhodnocuje. Z tohoto důvodu je vytvořen 

v mém konceptu i pro přehlednost cvičení, seznam kontrolovaných oblastí. Tento seznam 

zobrazuje Tabulka č. 8. Jsou vytipovány důležité kontrolované body při cvičení, na kom je 

zodpovědnost a následně pro doplnění - splnění či nesplnění této činnosti a pro přehlednost 

i místo na metodickou poznámku. 
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Tabulka č. 8: Seznam kontrolovaných oblastí 

 Kontrolované body Zodpovědnost 
Splněno / 

nesplněno 
Poznámka 

1

1. 
Svolání KŠ ORP Krnov Předseda KŠ 

  

3

2. 

 

Činnost 

KŠ 

ORP 

Krnov 

telefonické spojení na 

členy KŠ 
Tajemník KŠ 

  

činnost podle plánu Tajemník KŠ   

aktivita a způsob plnění 

úkolů  
Tajemník KŠ 

  

způsob zaznamenání 

přijatých zpráv 
Tajemník KŠ 

  

4

3. 

Evakuace obyvatelstva    

doprovod po evakuační trase MP Krnov   

uvolnění prostor pro evakuované 

(ZŠ Dvořáků okruh) 
Ředitel ZŠ  

  

evidence evakuovaných Pracovník KŠ   

doprovod a dohled v evakuačním 

centru 

Pracovník KŠ 

+ MP 

  

5

4. 
Hlídání opuštěných objektů  MP Krnov 

  

6

5. 
Práce intervenčního týmu Policie ČR 

  

8

6. 

Regulace dovozu a odvozu 

kontejnerů na odpad 

Technický 

pracovník 

  

9

7. 
Regulace odklízení stromů 

 Pracovník  

z odboru ŽP 

  

9

8. 
Vytvoření letáku pro obyvatelstvo Tajemník KŠ 

  

9

9. 

Zajištění potřebných prostředků      

(hřebíky, plachty, vysoušeče) 
Předseda KŠ 

  

1

10. 

Zajištění občerstvení zasahujícím 

jednotkám 
Předseda KŠ 

  

11. 
Technické zabezpečení krizové 

místnosti 
Předseda KŠ 
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7.7 Zdůvodnění navrženého řešení 

Navržený koncept cvičení začíná přípravou cvičení, kde jsou uvedeny věci, které je nutné 

zajistit před jeho realizací. K uvedení cvičících orgánů do řešené situace slouží navržený 

námět cvičení, který obsahuje popis výchozí situace, která se bude řešit. Doplňkové údaje 

v námětu upřesňující jaké problémy jsou monitorovány a je uvedeno, že přestávají stačit 

síly a prostředky složek IZS. Z tohoto důvodu je zřejmé, proč je cvičení řešeno jako 

cvičení, u nějž hejtman vyhlásil stav nebezpečí. 

Termín cvičení je podle zmiňované analýzy tornád naplánován na měsíc červen, protože se 

nejvíce tornáda vyskytují právě v tomto měsíci. Realizace cvičení je plánována na stejný 

den jako v popisované případové studii a to na 18. června. Cílem tohoto cvičení je hlavně 

zjistit reakční schopnostmi členů KŠ na svolání a odhalit slabá místa v organizaci činností 

a součinnost krizového štábu. Všechny ostatní podrobnosti jsou sepsány v tabulce, jako 

záměr navrženého cvičení. 

Cvičení je jednodenní a proběhne od 10 do 17 hodin. V průběhu cvičení je naplánovaná 

jedna přestávka, která slouží ke zkoušce mobilních sirén, které spustí Městská Policie 

Krnov a také elektronických sirén od HZS Krnov. Tato přestávka je volena i z důvodu 

občerstvení cvičících. 

Je zanalyzován průběh cvičení, který je shrnutý do jednotlivých bloků a slouží jako 

harmonogram cvičení a hlavně pro přehlednost cvičících. Dále jsou v navrženém konceptu 

detailně vypracovány úkoly k řešení pro krizový štáb, kde je uvedeno hlášení o nastalé 

situaci a podle něj jsou postupně sepsány úkoly, které je třeba udělat. Poté je popsána  

i činnost krizového štábu v jednotlivých skupinách, na které jsou v úvodu cvičení 

rozděleny.  

Záměrně je do cvičení zapojena také evakuace. Tato evakuace, by měla jednoznačně 

proběhnout i v terénu. Do cvičení je tím pádem zapojeno více cvičících složek, jako jsou 

např. městská policie a dvě základní školy. Každopádně je to voleno i proto, že to určitě 

přispěje k lepší připravenosti pro případ, že by byla potřeba to řešit i za reálné situace. 

Školy sice evakuaci každoročně nacvičují, ale pouze evakuaci objektu, v konceptu jde  

i o poskytnutí dočasného nouzového ubytování a s tím souvisejících i jiných opatření, které 
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je třeba řešit. Je zdůrazněno, že je nutné, aby na chod evakuace přihlížela městská policie  

a při evidenci evakuovaných v místě pomáhal pracovník KŠ.  

Cvičení zahrnuje i pokyny pro ředitele obou zmiňovaných cvičících základních škol a také 

pokyny pro městskou policii. 

Navržený plán rozehry (scénář) je vytvořen účelně s nápomocí  poznatků získaných 

v průběhu celé práce. Scénář cvičení je sepsán v tabulce, která je vytvořena a popsána  

v  průběhu práce. Tabulka je vytvořena přehledně a tvoří ji jen nutné údaje pro orientaci při 

cvičení, jako je čas, úkol/požadavek, pro koho je úkol určen a kdo situaci rozehrává. 

Nejdůležitější v tabulce je položka s formátem rozehry, kde je popsána nastalá situace,  

z níž vyplývá daný úkol/požadavek od rozehrávajícího cvičícímu. 

Scénář není směřován zcela konkrétně na cvičícího ve štábu, ale vztahuje se vždy na celý 

krizový štáb. Jako konkrétní osoba je uveden pouze předseda krizového štábu, protože ten 

zahajuje a ukončuje celé cvičení. 

Pro lepší orientaci ve scénáři cvičení, je zvoleno barevné rozlišení. Červeně jsou 

vyznačeny důležité úkoly, které je třeba splnit hned. Modrou barvou jsou znázorněny tzv. 

výstupy (odezva) – daný úkol se zadal a teď už je hotov, tedy zpětná vazba, která je vždy 

nesmírně důležitá. Zelenou barvou jsou označeny nabídky pomoci a celkově, co se 

vztahuje na tzv. okolní svět. 

Každé cvičení se následně i vyhodnocuje, z tohoto důvodu je v konceptu vytvořena tabulka 

se seznamem kontrolovaných oblastí. Jsou zde vytipovány nejdůležitější oblasti cvičení,  

u kterých je možno zhodnotit splnění či nesplnění činnosti a uvést poznámku, která upřesní 

například problém při řešení. Je to dobré i proto, že je možno si z poznámek vzít ponaučení 

například pro další cvičení či reálné řešení situace. 

Je možné říct, že navržené řešení je vypracováno účelně, srozumitelně a dostatečně 

podrobně. Je zpracováno reálně co do času a prostoru a určitě by mohlo mít praktický 

přínos jako podklad pro reálné cvičení. 
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Závěr 

Každý z nás má nárok na bezpečné prostředí a základní povinností státu je zajistit ochranu 

života, zdraví, majetkových hodnot a životního prostředí.  

 

Vzhledem k tomu, že v dnešní době nelze vyloučit vznik mimořádné události či krizové 

situace, které nás ohrožují, je třeba se na ně řádně připravit. V rámci této přípravy jsou 

organizována cvičení orgánů krizového řízení, která jsou základem pro efektivní zvládnutí 

a řešení mimořádných událostí velkého rozsahu, jako například povodně či řešená tornáda, 

při nichž bývá zpravidla vyhlášen jeden z krizových stavů. 

 

Hlavním cílem každého cvičení je prověření koordinace a účinnosti zásahu záchranného 

systému při reálné události. Důležitou roli zde hrají dobře propracované postupy a hlavně 

co nejlépe připravení pracovníci, kteří cvičení provádějí. 

 

Diplomová práce se věnovala právě těmto cvičením a jejím cílem bylo navrhnout koncept 

cvičení při odstraňování následků tornáda v území. Naplňování tohoto cíle probíhalo 

postupně během několika kapitol. V teoretické části práce byl popsán průběh cvičení 

orgánů krizového řízení, se zaměřením převážně na cvičení krizového štábu ORP.  Cvičení 

bylo popsáno postupně od přípravy přes realizaci až po vyhodnocení a podle tohoto popisu 

je řídí navržený koncept cvičení. Důležitou částí práce je analýza tornád na území naší 

republiky za posledních 15 let, kde jsou vytipovány a srovnány poznatky, které jsou 

následně zapracovány do konceptu cvičení. 

 

V praktické části práce je podrobně rozebráno tornádo, které se prohnalo Krnovem v roce 

2013 a je zde zanalyzován postup krizového štábu při odstraňování následků tornáda 

v zasaženém území i postup zasahujících jednotek. Tato událost, která se odehrála, je 

podkladem pro vytvoření konceptu cvičení, jakožto cíle této diplomové práce. 

 

Dá se tvrdit, že vytvořený koncept cvičení je navrhnut účelně, podrobně a reálně, může 

tedy posloužit jako skutečný plán rozehry cvičení krizového štábu. Je tedy možné podle něj 

opravdu zahájit cvičení na téma odstraňování následků tornáda v území ORP Krnov pro 

Krizový štáb ORP Krnov. 
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Příloha č. 1    

Leták pro občany     

 

 



2 

 

Příloha č. 2 

Plán rozehry cvičení – scénář cvičení (tornádo)     

p.č. Operační čas Od koho Pro koho 
Forma 

doručení 
Úkol / Požadavek Formát rozehry 

 
9:15 Velitel HZS Krnov 

starostka ORP 
Krnov 

telefon Návrh na svolání KŠ Informace o situaci 

  
9:18 

 
Předseda KŠ ORP 

KOPIS 
 

telefon 
 

Nutnost svolání KŠ 

 
Informace o nutnosti svolání a aktivace KŠ ORP 

Krnov 

 
9:20 KOPIS KŠ ORP Krnov telefon Svolání KŠ ORP Svolání vybraných členů krizového štábu 

 10:00 KŠ ORP Krnov 
   

Poslední svolaný člen se dostavil 

 
10:00-10:25 

 
KŠ ORP Krnov  

 
briefing 

 
Příprava před zahájením 

činnosti 

Zasedání KŠ ORP Krnov 

kontrola přítomnosti členů KŠ, seznámení členů KŠ 
s nastalou situací, rozdělení úkolů, rozdělení členů 

do pracovních skupin. 

 
10:30    KŠ ORP Krnov KŠ MSK 

 

 
informace o aktivaci KŠ 

ORP Krnov 

Byl aktivován Krizový štáb ORP Krnov. Stálá 
pracovní skupina zahájila činnost. 

 

 
 
 

10:31 

 
KOPIS 

 
KŠ ORP Krnov 

 
telefon  

Místně příslušné síly a prostředky zde nestačí! 
V zasažené  oblasti jsou problémy s velkým 
množstvím popadaných stromů na hlavních 
komunikacích, tvoří se kolony aut, dopravní 

nehody. 
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p.č. Operační čas Od koho Pro koho 
Forma 

doručení 
Úkol / Požadavek Formát rozehry 

1. 10:33 Velitel HZS Krnov Kš ORP Krnov telefon 
Zprůjezdnění 
komunikací 

Je nutné vyklidit hlavní komunikace pro zasahující 
jednotky. 

 
10:35 KOPIS KŠ ORP Krnov telefon 

Předání hlášení od 
ředitele školy 

Narušení konstrukce střechy na základní škole, 
pravděpodobně statiky budovy a spadlé stromy 

rozbily okna a zranily 6 dětí. 
 

 
10:36   KŠ ORP Krnov 

Městská policie 
Krnov 

 
telefon 

Vydání doporučení 
obyvatelstvu – 

elektronická siréna 

Vydání doporučení obyvatelstvu o zbytečném 
nevyjíždění vozidly ven a nezpomalovaní dopravy 

zasahujícím jednotkám. 

 
10:37 

Předseda KŠ 
ORP 

Hejtman MSK telefon 

 
Žádost o vyhlášení 

stavu nebezpečí pro 
ORP Krnov 

Seznámení s nastalou situací! Žádáme o vyhlášení 
stavu nebezpečí pro ORP Krnov. 

 
10:38   KŠ ORP Krnov   Správa silnic 

 
telefon 

Vyklizení komunikace a 
kontrola stromu u 
cesty, které jsou 

narušeny 

Požadujeme vyklidit komunikace v oblasti 
Petrovická, které jsou zavaleny popadanými 

stromy. Žádáme hlavně o kontrolu narušených 
stromu u cesty a jejich odstranění, aby nedošlo 

k další pádům do silnice. 

 
10:39 KŠ ORP Krnov obyvatelé siréna Vydání doporučení 

Zůstaňte prosím doma, nevyjíždějte osobními 
vozidly do ulic, aby se zamezilo zbytečnému 

zpomalení a neprůjezdnosti pro zasahující složky. 

 
10:40 

 
KŠ ORP Krnov 

 
Technické 

služby 

 
telefon 

Vyklízení komunikací – 
hřebíky, neb. předměty 

Požadujeme odklidit popadané stromy 
z komunikace ulice Petrovická a vyčištění 

komunikací -  hřebíky, nebezpečné předměty, 
které by mohly způsobit defekt zasahujícím 

jednotkám. Požadujeme to ihned. 
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p.č. Operační čas Od koho Pro koho 
Forma 

doručení 
Úkol / Požadavek Formát rozehry 

2. 10:41 Velitel zásahu KŠ ORP Krnov telefon 
Žádost o zamezení 

vstupu nepovolaných 
osob 

Potřebuji zamezit vstupu na místo zásahu 
nepovolaným osobám. Požaduji to rychle. Je zde 
velké množství zvědavých občanů, kteří se přišli 

podívat, co se stalo, a odejít odmítají! 

 
10:43 KŠ ORP Krnov Městská Policie telefon Vyhrazení místa zásahu Požadujeme vyhradit prostor a zamezit vstupu na 

místo zásahu v oblasti ulice Petrovická. 

 
10:45 Občan KŠ ORP Krnov telefon Nabídka Mám k dispozici 3 motorové pily, mám je přivést? 

3. 10:48 Velitel zásahu KŠ ORP Krnov telefon Zajištění vrtulníku 

Požadujeme nasazení policejního vrtulníku 
k mapování situace. K vytipování oblastí, ploch a 
trasy, které je třeba prioritně udržovat a určit a 
zajistit prostor odklízení popadaných stromu a 

zprůjezdnění a vyčištění komunikací. 

 

 
       10:49 

Zástupce      ČD 
a.s. 

KŠ ORP Krnov telefon Dotaz 
Nebude ohrožen provoz na železnici, jsou stromy 

odklizeny z kolejí ? 
 

 

4. 
 

       10:50 Velitel zásahu KŠ ORP Krnov telefonem Nutnost evakuace školy 
Provedl jsem průzkum objektu a navrhuji ihned 

evakuaci školy. 
 

 
10:52 Občan KŠ ORP Krnov telefon Dotaz 

Vlastním chatu v zasažené oblasti, na adrese 
Petrovická 5,v místě žije sama má stará maminka, 

můžete zkontrolovat, jestli je v pořádku? 

5. 10:53 Hejtman MSK KŠ ORP Krnov telefon 
Převzít rozhodnutí o 

vyhlášení stavu 
nebezpečí 

Rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje o 
vyhlášení stavu nebezpečí na území MSK. 
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10:54 KŠ ORP Krnov 

Ředitel ZŠ 
Smetanův 

okruh 
telefon 

Informace o nutnosti  
evakuace školy 

Je nutné, aby jste z bezpečnostních důvodu 
opustili budovu. Obratem Vás budeme 

kontaktovat o postupu. 
 

 
10:55 KŠ ORP Krnov 

Ředitel ZŠ 
Dvořákův 

okruh 
telefon 

Zajištění prostor pro 
evakuované 

Žádáme o zajistění  a vyklizení prostorů v 
tělocvičně a třídách. Je nutné k Vám evakuovat 

sousední školu, kvůli narušení statiky a ohrožení 
žáků. Evakuovaní budou do doby než si pro ně 

přijdou jejich rodiče. 

 
11:00 KŠ ORP Krnov 

Ředitel ZŠ 
Smetanův 

okruh 
telefon 

Potřebné údaje k 
evakuaci 

 
Čas přesunu  je stanoven na 11:15 a na místo se 

dostaví pracovník štábu, který bude v místě 
pomáhat, dohlížet na evakuované a vést evidenci 

 

 
11:03 KŠ ORP Krnov 

Městská Policie 
Krnov 

telefon 
Zajištění ostrahy 

evakuované školy 

Potřebujeme zajistit ostrahu evakuované školy 
ulice Smetanův okruh 2. 

 

 
11:04 

Skupina 
dobrovolníků 

KŠ ORP Krnov e- mail 
Nabídka dobrovolníků 

pro výpomoc 

Náš spolek z Opavy nabízí pomoc 15-ti 
dobrovolníků při odklízecích a obnovovacích 

pracích. K dispozici máme rovněž 2 Avie k převozu 
materiálu. Můžeme přijet ihned. 

 
11:05 KŠ ORP Krnov 

Městská Policie 
Krnov 

telefon 

 
Zajistit doprovod 

evakuovaných osob 
 

Požadujeme jednoho pracovníka, aby se dostavil 
do 10 min k Základní škole Smetanův okruh. 

 
11:11 Policie ČR KŠ ORP Krnov telefon 

Informace o dopravní 
situaci 

V oblasti ulice Petrovická je totálně neprůjezdný 
úsek v délce cca 250 m. Komunikace je naprosto 

zavalená spadlými stromy. 
 



6 

 

p.č. Operační čas Od koho Pro koho 
Forma 

doručení 
Úkol / Požadavek Formát rozehry 

6. 11:24 
 

Velitel zásahu 
 

KŠ ORP Krnov 
 

telefon 
Zajištění speciální 

techniky 

 
Žádám o zajištění speciální techniky – nakladače, 

jeřáb. 
 

 
11:28 KŠ ORP Krnov 

Technické 
služby 

telefon 
Odklizení popadaných 

stromů 

Prosím o vyslání dalších čet k odklízení 
popadaných stromů, je neprůjezdný úsek v délce 

250 m. 

7. 11:30 Občan KŠ ORP Krnov telefon Náhradní cesta 
Cesta na Petrovické ulici je neprůjezdná, lidi 

zmatkují a otáčí se do protisměru. 
 

 
11:33 KŠ ORP Krnov Městská Policie telefon Řízení dopravy 

 
       Je potřeba řídit dopravu v oblasti Petrovická. 
 

8. 11:36 Občan KŠ ORP Krnov telefon 
Zajištění opravy 

elektrického vedení 

 
Došlo k odříznutí celé oblasti od Petrovické ulice 

směrem k centru města. Jsou poničené dráty 
elektrického vedení. 

 
11:41 KŠ ORP Krnov ČEZ telefon 

Oprava elektrického 
vedení 

 
Žádáme o opravu elektrického vedení v oblasti 

Petrovická. 
 

 
12:00 Velitel zásahu KŠ ORP Krnov telefon Informování o stavu 

 
Provedl jsem následný průzkum terénu. V místě je 
kolem 20 rodinných domů s poničenými střechami 

a celkem 4 domy, kterým střecha v důsledku 
tornáda úplně celá uletěla.  

 
12:03 Starosta Úvalna KŠ ORP Krnov e- mail Nabídka pomoci 

Viděl jsem reportáž v televizi, mám k dispozici 6 
velkých plachet, budete je potřebovat? 
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9. 12: 15 Velitel zásahu KŠ ORP Krnov telefon Sehnání 5 kilo hřebíků 

 
Potřebujeme hřebíky na přichycení plachet na  

střechy. Je jich potřeba tak 5 kilo. 
 

10. 12:28 Velitel zásahu KŠ ORP Krnov telefon 
Žádost o 

posttraumatický tým 

Potřebujeme na místo psychosociální pomoc. 
Postižení občané bez střech  již dříve přišli při o své 
obydlí ( v důsledku povodně) a začíná na ně doléhat 

stres a panika. 

11. 12:40 Velitel zásahu KŠ ORP Krnov telefon Sehnaní 10 plachet 

 
Budu potřebovat sehnat  10 plachet. Plachty ze 

zásob HZS byly poškozeny. 
 

 
12:43 Občan KŠ ORP Krnov telefon Dotaz 

Odklidím si spadané stromy ze zahrady a 
ponechám si dřevní hmotu. Souhlasíte? 

 

 
12:45 KŠ ORP  Krnov 

Majitel 
obchodu Kutil 

telefon 
Žádost o poskytnutí 

hřebíků 

Žádáme o poskytnutí 5 kilo velkých hřebíků. Do 10 
minut se dostaví pracovník KŠ.  

Prosím nachystejte je. 

 
 
 

12:48 Občan KŠ ORP Krnov e- mail Nabídka pomoci Mám doma 2 kila hřebíků,budete je potřebovat? 

 
13: 07 KŠ ORP Krnov Pekárna Aspec telefon 

Žádost o poskytnutí 
občerstvení 

V postižené oblasti pracují nepřetržitě jednotky 
požární ochrany, potřebuje pro ně zajistit 

občerstvení. 
 

 
13: 12 KŠ ORP Krnov Firma Kofola telefon 

Žádost o pití pro 
zasahující jednotky 

Potřebujeme zajistit pitný režim pro zasahující 
jednotky. Požadujeme 150 litrů Kofoly a vody. 
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13: 24 KŠ OPR Krnov Statik telefon 

Žádost o posouzení 
statiky objektů 

 
Prosím přijeďte, potřebujeme posoudit statiku u 4 
objektů v oblasti Petrovická. Adresy zašleme SMS. 

 

12. 13:28 
OPIS MV-GŘ HZS 

ČR 
KŠ ORP Krnov e-mail Žádost o hlášení KŠ ORP 

 
Zašlete standartizované hlášení KŠ ORP do 17:00 

hodin se stavem k 13:00 hod. dne 18.6.2015 
 

 

13:30 –14:00 
Předseda 

KŠ ORP 
KŠ ORP Krnov briefing PŘESTÁVKA  ukázka mobilních a elektronických sirén, 

občerstvení členů cvičení 

13. 14:01 Hejtman KŠ ORP Krnov telefon 
Informace o nasazení 

SaP 

 
Potřebuji připravit pro rozhovor v ČT informace o 
současném stavu nasazení sil a prostředků složek 

IZS. Potřebuji to za 50 minut. 

14.        14:04 
Majitel 

obchodního 
domu 

KŠ ORP Krnov telefon 
Zajistit plachty a 

řemeslníky 

 
Dostal jsme informaci, že došlo k protržení 

narušené střechy obchodního domu Prior. Voda 
nám zatíká všude. Potřebujeme sehnat plachty a 

řemeslníky. 
 

 
14:13 KŠ ORP Krnov Odbor sociální telefon 

Přivolání sociálních 
pracovníků k šetření 

škod 

Potřebujeme zajistit alespoň 2 pracovníky 
k šetření škod na majetku. Je nutné vytvořit 

tabulky 

15. 14: 15 Velitel zásahu KŠ ORP Krnov telefon 
Zajistit technického 
pracovníka k řízení 

Žádám o zajištění technického pracovníka, který 
bude v místě koordinovat odvoz odpadu, jsou zde 

velké zmatky. 
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14:18 Občan KŠ ORP Krnov e- mail Dotaz Kdy už půjde elektřina? 

16. 14:26 Velitel zásahu 
 

KŠ ORP Krnov 
 

telefon 
Vyhledání v systému 

ArGIS speciální techniku 

Potřeboval bych, abyste vyhledali v systému ArGis 
techniku jako je – technika s navijákem, hydraulická 

ruka, autojeřáb. 

 
14:30 

Vedoucí školní 
jídelny 

KŠ ORP Krnov e- mail Poskytnutí pomoci 
Nabízím teplé jídlo pro zasahující jednotky. Jsme 

schopni poskytnout 100 porcí do 50 minut. Budete 
mít zájem? 

 
14:32 Občan KŠ ORP Krnov telefon 

Žádost o zapůjčení 
vysoušečů 

Celé horní parto mám vytopené, voda zatéká 
všude. Mám nový nábytek, mohli byste mi 

zapůjčit vysoušeč, přijedu si pro něj. 
 

17. 14:40 Velitel zásahu KŠ ORP Krnov telefon 
Nutnost přivolání 

pracovníka z odboru ŽP 

Je nutné, aby se do zasažené oblasti dostavil 
pracovník z odboru ŽP, aby zde řídil, odklížení 

stromů ze soukromých pozemků. Obyvatelé se zde 
bouří, na místě je chaos! 

 

 
14:45 Novinář KŠ ORP Krnov e- mail 

Žádost o poskytnutí  
rozhovoru 

 
Potřebuji napsat článek do novin, kdy je možné 

přijet na místo? 
 

 
14:48 KŠ ORP Krnov 

Vedoucí školní 
jídelny 

telefon Přijetí pomoci 
Ano, využijeme Vaší nabídky. Kdy si můžeme pro 

jídlo přijet? 
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14:55 

 
KŠ ORP Krnov 

 

Pracovník 
z odboru ŽP 

telefon 
Koordinace 

odstraňování stromů 

 
Dostavte se prosím, co nejrychleji do oblasti 

Petrovická, potřebujeme, abyste v místě 
koordinoval odstraňování stromů z pozemku. Lidé 

se zde bouří. 
 

 
14:59 Firma KŠ ORP Krnov e- mail 

Nabídka odkoupení 
dřevní hmoty 

Rádi bychom odkoupili dřevní hmotu na vlákninu. 
Nabízíme 661 Kč/m krychlový. V případě zájmu 

nás kontaktujte. 
 

 
15:01 Občan KŠ ORP Krnov telefon Dotaz 

Mám vytopené celé horní patro v domě, uletěla 
mi celá střecha, dostanu nějakou náhradu? 

 
15:03 Občan KŠ ORP Krnov e- mail Dotaz 

 
Mám spoustu poničených věci, které chci vyhodit, 

dávám je před svůj dům.  Odveze je někdo? 

 
15:10 KŠ ORP Krnov 

Technické 
služby 

telefon Odvoz odpadu 

 
Prosíme o odvoz odpadu u komunikací, co 

nejdříve, prosím. Je zde velké množství sutin a 
polámaných větví.  Jednotky nemohou projet 

s technikou. 

 
15:12 Občan KŠ ORP Krnov telefon Dotaz 

 
Kdy budou odstraněny topoly z mé zahrady? 

 

 
15:15 Firma KŠ ORP Krnov telefon 

Nabídka odkoupení 
hřevní hmoty 

 
Viděli jsme reportáž v televizi, co plánujete udělat 

s popadanými stromy? Rádi bychom od Vás 
odkoupili dřevní hmotu. Domluvíme se? 
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18. 15:22 
 

Předseda KŠ ORP 
 

KŠ ORP Krnov briefing 
Vytvoření letáků pro 
občany v zasaženém 

území 

 
Je nutné vytvořit letáky s důležitými informacemi a 
pro obyvatele v zasaženém území a jejich následná 

distribuce. Ne všichni občané mají přístup 
k internetu a vědí, jak se mají zachovat. 

 
15:27 

 
Občan 

 
KŠ ORP Krnov telefon Dotaz 

Kam je nutné zavolat, aby mi pojišťovna nahradila 
vyniklou škodu na majetku? 

19. 15:37 
 

Předseda KŠ ORP 
 

KŠ ORP Krnov briefing 
Vytvoření cedulí na 

přistavené kontejnery a 
také upozornění  

 
Je důležité vytvořit cedule na přistavěné kontejnery 

s časovým harmonogramem odvozu. Tento 
harmonogram bude i na stránkách města. 

 
15:55    KŠ ORP Krnov 

 
 
 

siréna 
Oznámení pro občany 

v zasažených oblastech 
 

 
Oznamujeme Vám, že do oblasti zasažené 

tornádem budou přistavěny kontejnery na odpad. 
Doba poskytnutí kontejneru je na ceduli na  

kontejneru a také stránkách města. Vyhazujte 
prosím jen poničený odpad tornádem. 

Budeme roznášet také letáky s důležitými 
informacemi a kontakty. 

 

20. 15:57 Odbor sociální KŠ ORP Krnov telefon 

 
Nutnost zapůjčení 

vysoušečů 
domácnostem 

 

Je nutné zapůjčit nejvíce postiženým občanům 
vysoušeče, které máte k dispozici.  Bylo by dobré 

jich zatím poskytnout 5. 

21. 16:00 Hejtman KŠ ORP Krnov telefon Vydání tiskové zprávy 
 

Vydejte tiskovou zprávu o situaci na území 
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16: 07 KŠ ORP Krnov 
HZS Město 
Albrechtice 

e- mail 

¨ 
Žádost o poskytnutí 10 

vysoušečů 
 

Prosíme Vás o poskytnutí 10 vysoušečů. 
Potřebovali bychom je vyzvednout ještě dnes. 

Podrobnosti a smlouva je v příloze. 

22. 16:19 Hejtman KŠ ORP Krnov telefon 
Příprava tiskové 

konference 

 
Uspořádejte tiskovou konferenci, na 17:00, 

v budově MěÚ. Dostavím se na místo.  
 

23. 16:40 Předseda KŠ KŠ ORP Krnov briefing Zasedání KŠ ORP 
 

Nutnost zasedání krizového štábu 
 

 
16:48 novinář KŠ ORP Krnov telefon 

Žádost o natočení 
reportáže 

Žádost na natočení krátké reportáže ze zasedání 
KŠ MSK. 

 

 
17:00 Předseda KŠ KŠ ORP Krnov Briefing 

Vydání rozhodnutí o 
ukončení cvičení 

 

Ukončení cvičení a krátké vyhodnocení 
 

 

LEGENDA: 

Černě         úkoly pro KŠ ORP  

Červeně     hlavní úkoly pro KŠ ORP 

Modře       výstupy, činnost KŠ ORP  

Zeleně      nabídky pomoci, dotazy – okolní svět 


