Plán cvičení se studenty
Řídící cvičení: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.
Cíl: - procvičit se studenty v uplatňování zásad rozhodovacího procesu při krizovém plánování a zvládání mimořádné události typu povodeň
v prostoru ORP (Strakonice)
- ověřit schopnosti organizovat přípravu dokumentace a získat praktické dovednosti v řízení pracovních týmů.
Námět:
Cvičení se uskuteční ve městě Strakonice, Jihočeský kraj
Web side:
http://netmap2.planstudio.cz/strakonicko/#voc=c5580,c3,x24,c18,x11,c10,x15,c12,c8,c4,x5,x13&zoom=2&x=420554&y=5456565&map=strako
nicko-mesto
Dále se město člení na 7 katastrálních území:

Město Strakonice se člení na 8 místních částí:
•
•
•
•
•
•
•
•

Strakonice I Strakonice II Dražejov Hajská Modlešovice Přední Ptákovice Střela Virt Celkem

14 146 obyvatel
5 070 obyvatel
1 318 obyvatel
49 obyvatel
166 obyvatel
2 581 obyvatel
68 obyvatel
75 obyvatel
23 473 obyvatel

•
•
•
•
•
•
•

Dražejov u Strakonic
Hajská
Modlešovice
Nové Strakonice
Přední Ptákovice
Střela
Strakonice.

V severní části města se nachází obytná lokalita Habeš. Tvoří jí přibližně 120–140 rodinných domů a tři bytové domy.
V okolí Strakonic se nacházejí vrchy Ryšová (527 m n. m.) a Kuřidlo (546 m n. m.), které jsou zároveň přírodními rezervacemi.
Kultura
Město je známé Mezinárodním dudáckým festivalem. První ročník se uskutečnil v roce 1967 u příležitosti 600. výročí založení města. Nyní se
koná každé dva roky vždy na konci srpna a účastní se ho dudáci z více než desítky států.
•
Národní šampionát mažoretek ČR – mistrovství Čech - soutěž mažoretkových skupin
•
Dance show - celorepubliková přehlídka tanečních souborů a skupin
•
Strakonický běh městem - na společném startu vyběhnou zástupci všech věkových kategorií na trať dlouhou 5,5 km
•
Václavská pouť - pouťové atrakce, stánkový prodej, bohatý kulturní i sportovní program
•
Rumpálování - středověké slavnosti, ukázky zapomenutých řemesel, šermířská a kejklířská vystoupení apod.
Školství
Město Strakonice je zřizovatelem 9 mateřských škol a 4 základních škol:
a) Mateřské školy
•
Mateřská škola Čtyřlístek, Strakonice, Holečkova 410
•
Mateřská škola U Parku, Strakonice, Plánkova 353
•
Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892 - webová adresa školy
•
Mateřská škola Strakonice, Lidická 625, odloučené pracoviště jsou v ulicích:
Holečkova 413
Spojařů 1260
Stavbařů 213
Školní 80
•
Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264
b) Základní školy
•
Základní škola Strakonice, Dukelská 166
•
Základní škola Povážská Strakonice, Velké náměstí 1
•
Základní škola Strakonice, ul.Jiřího z Poděbrad 882
•
Základní škola F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280
c) Střední školy
Ve Strakonicích se nachází 4 střední školy a 1 vyšší odborná škola:
•
Gymnázium, Strakonice, Máchova 174
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•
•
•

VOŠ a SPŠ Strakonice, Želivského 291
Střední škola řemesel a služeb Strakonice, Zvolenská 934
Euroškola Strakonice střední odborná škola, s.r.o., Husova 361
d) Vyšší odborné školy
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Strakonice, Želivského 291
Městské informační centrum
V informačním centru ve Strakonicích najdete informace o pamětihodnostech, přírodních zajímavostech, turistických cílech regionu a jízdních
řádech. Dále info-centrum poskytuje také veškeré informace o ubytování a stravování, kulturní a sportovní přehledy a veřejný internet.
Zdravotnictví
Strakonická nemocnice poskytuje péči na 355 lůžkách v 10 lůžkových odděleních a v 58 odborných ambulancích ve Strakonicích, Vodňanech a
Blatné. V roce 2005 se zde narodilo 888 dětí, bylo hospitalizováno 13 756 pacientů a ambulantně pak ošetřeno 104 500 pacientů. To vše
zajišťuje 563 kmenových zaměstnanců.
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Vodní toky
 Otava (průměrný průtok17,60 m³/s)
 Volyňka (průměrný průtok 4 m³/s)
 Svaryšovský potok

Rybníky v okrese Strakonice













Řepické rybníky (Horní, Dolní)
Pilský rybník (mezi Řepickými rybníky)
Velkoholský rybník
Blatský rybník
Mělká Pálenina (vedle Velkoholského rybníku)
Hluboká Pálenina (vedle Velkoholského rybníku)
Pracejovický rybník
Hořejší rybník (přírodní rezervace) poblíž obce Kadov
Dolejší rybník rybník (přírodní rezervace), jihovýchodně od Tchořovic
Žděný a Machovský rybník
Záhorský rybník (přírodní rezervace) poblíž obce Vodňany
Nový rybník u obce Lnáře apod.

Chráněné území:
Bažantnice u Pracejovic, Strakonice
Hlavní úkoly ochrany obyvatelstva:
Varování
poskytuje informaci obyvatelstvu o hrozícím nebezpečí a provádí se zpravidla sirénou (Všeobecná výstraha - kolísavý tón sirény po dobu 140
sec.) nebo místním informačním systémem (místním rozhlasem, SMS, kabel TV)
Reakce na varování sirénou:
 vyhledat ukrytí v nejbližší budově
 zavřít dveře a okna, pokud je - vypnout klimatizaci
 zapnout rádio nebo televizi
 netelefonovat, nezmatkovat, zachovat klid
 dále se řídit pokyny orgánu krizového řízení
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Ukrytí – provádí se v improvizovaných úkrytech (rodinný nebo panelový dum, objekt). vybrat vhodný prostor (místnost s malým poctem otvoru,
na odvrácené straně), vypnout klimatizaci a ventilaci, oblepit veškeré spáry lepící páskou, podle druhu mimořádné události zakrýt otvory,
podepřít stropy apod.
Evakuace – přemístění osob, zvířat, zařízení a věcí do připravených náhradních prostor s evakuačním zavazadlem.
Individuální ochrana – improvizovaná ochrana povrchu těla.
Nouzové přežití - organizuje obec k překonání konkrétních mimořádných událostí
Humanitární pomoc – poskytuje a organizuje se podle NV 463/2000 § 5, 6, poskytování humanitární pomoci – osobní (pracovní), věcné
(materiál a technika), finanční (dary a sbírky), organizování humanitární pomoci – přijímání, evidence a skladování humanitární pomoci,
nakládání (rozdělování) s humanitární pomocí, vyhlašování finančních sbírek apod.
INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
Základní záchranné složky
Hasičský záchranný sbor (územní) a další hasičské síly
 profesionální jednotky HZS ÚO Strakonice (JPO I)
 jednotky dobrovolných hasičů obcí zařazené do plošného pokrytí (JPO II a JPO III)
 profesionální jednotka podniku ČZ a.s. Strakonice (JPO IV)
 jednotky dobrovolných hasičů ostatních obcí a osad (JPO V)
Zdravotnická záchranná služba a další zdravotnické síly
 personál zdravotnické záchranné služba (oblastní středisko Strakonice)
 letecká záchranná služba a vodní záchranná služba (sídlo mimo Strakonice)
 personál Nemocnice Strakonice a.s.
 privátní zdravotnická zařízení a lékaři
Policie ČR a další pořádkové síly
 jednotky POLICIE ČR (ÚO Strakonice a OO Strakonice, Volyně, Radomyšl)
 příslušníci městské policie (MP Strakonice)
 privátní bezpečnostní a hlídací agentury
Ostatní navazující služby
Stálé poruchové služby
 elektro a plyn (EON České Budějovice)
 parovody (Teplárna Strakonice)
 voda a kanalizace (Technické služby Strakonice)
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Havarijní jednotky právnických a fyzických osob
 v rámci subjektů provozujících rizikovou činnost
 profesně se zabývající rizikovými činnostmi (monitorování, přepravy, likvidace)
Síly a prostředky ARMÁDY ČR (na vyžádání)
 25. protiletadlová raketová brigáda Strakonice (posádka VÚ 4312 Strakonice)
 samostatná záchranná rota AČR v Rakovníku (záchranná rota AČR v Olomouci)
 151. ženijní prapor v Bechyni
Občanská sdružení
 ČČK oblastní spolek Strakonice
 Oblastní charita Strakonice (sídlo Sousedovice)
Vybrané právnické a fyzické osoby
 vytipované právnické a fyzické osoby, disponující technickými, materiálními, dopravními, zásobovacími, ubytovacími, stravovací kapacitami
a spec.službami

Práceschopné obyvatelstvo
 kterému je uložena osobní a věcná pomoc podle zákona
 dobrovolná registrovaná pomoc
Pro cvičení mají cvičící k dispozici tyto osoby a techniku:
1)

Technické služby: -20xpracovníků;
- 4x sypač, 2x sklápeč, 2x traktor s vlekem, 2x multikára, 2x UNC, 2x AVIA,1x jeřáb AD-20,1x traktor JCB4CX,
2x přívěs na vodu

2)

Městská policie : -16x strážník,
- 5x policie osobní auto,1 policie dodávka
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3)

Policie ČR:

- 20x policista, 1x psovod, 1x pes
- 5x policie osobní auto, 1x policie dodávka

4)

Hasiči:

5)

Nemocnice + záchranná služby: - 4x lékař, 8x zdravotník
- 2x Škoda Octavia, 4x sanitka

6)

Dopravní podnik: - 15x pracovník-řidič
- 8x BUS, 2x Mercedes G270, 2x VW Transporter, 1x sypač,1x jeřábAD-30, 1x Tatra 6x6

7)

Stavební podnik: - 15x pracovník
- 6x sklápěč, 2x UDS, 2x CAT-buldozer, 3x JCB4CX,1x AD-30,1x přívěs na vodu, 2x UNC, 2x AVIA,
2x VW Transporter

- 20x hasič
- 2x LIAZ CAS, 1xTatra CAS, 1xLR, 1x Škoda Octavia,1xAVIA požární,1xTatra PP27, 2xčlun+přívěs

8) AČR (pouze na vyžádání předepsaným způsobem)
Záchranná rota
Velitelská četa: 1x velitelské družstvo (10 osob, 2x osobní auto Škoda Octavia, 2x Tatra 815 6x6, 1x EC 30)
1x spojovací družstvo (5 osob, 2x PV3S spoj., 2x RF 11 rdst.)
3x Ženijní záchranná četa (134 osob z toho 6x lezec, 3x potápěč, 2x kynolog se psem, 4x nafukovací stan, 6x T 815 8x8, Přívěs EC 60, Přívěs
EC 30, Přívěs kompresor, 6x T 815 UDS, 2x KN, 1x buldozer, 1x kontejner přetlaková komora, 6x nafukovací člun, 6x T 815 sklápěč,
1x Speciální záchranná četa (48 osob z toho 10 hasičů, 2x chem. průzkumník s přístroji pro zjišťování radioaktivních a nebezpečných látek,
dále technika 1x Avia cisterna hasičská, 1x LIAZ CAS, 1x T 815 CAS, dekontaminační technika pro 1x samostatné pracoviště pro
dekontaminaci techniky a pro dekontaminaci osob, tj. 2x ACHR, 2x POR, 3x nafukovací stan, linka 82, kontejner PDP 2, MZ 82,
1x četa materiálního zabezpečení (33 osob z toho 1 lékař, 3x zdravotník, 2x hasič, 2x záchranář, 15x stan, 1x kontejner sprcha, 2x kontejner
umývárna, 2x ambulantní vozidlo, 1x T 815 AV 15)
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Stručný popis krizové situace a možnosti jejího výskytu
Strakonice jako jedno z měst ČR se nachází na území s velmi hustou hydrografickou sítí. ČR se nachází se v oblasti mírného klimatického pásma
s pravidelným sezónním cyklem teplot a srážek, což ovlivňuje také území okolí Strakonic. Mimo těchto dlouhodobých výkyvů jsou krátkodobé
změny počasí způsobovány častými přechody atmosférických front, které od sebe oddělují teplejší a studenější vzduchové masy a jsou většinou
doprovázeny srážkami a rychlými povodněmi. V měsíci březnu 2012 nastala náhlá obleva, což má za následek zvýšení hladiny řek. Očekávají se
povodně s krátkodobými extrémními srážkami bouřkového charakteru v oblasti jižních Čech. Sekundární účinky přepokládají vznik povodně
velkého rozsahu. V této oblasti jsou řeky Otava a Volyňka. Dlouhodobý úhrn srážek je obecně nad celostátním průměrem. Významně se zde
projevují orografické vlivy terénu. Průměrný roční odtok z území činí 15,1 mld. m3, což odpovídá měrnému odtoku 6,1 l s-1 km-2. Odtokové
poměry jsou značně nerovnoměrné. Poměr průměrného a maximálního průtoku při 100-leté povodni je na uvedených tocích až 1 : 100. Vyskytují
se zpravidla na všech tocích v zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích (např. na povodí Otavy a Volyňky).
Za povodňových situací dochází často k ohrožení bezpečnosti vodních děl III. a IV. kategorie, zejména malých vodních nádrží a rybníků, které
se nacházejí také v blízkém okolí Strakonic. Tato vodní díla mohou být pak zdrojem dalšího povodňového nebezpečí (vzniku zvláštní povodně),
buď z důvodu nedostatečné kapacity přelivných objektů nebo z důvodu špatného technického stavu či zanedbané údržby. V oblasti Strakonic
zhruba 20 – 30 % z celkového počtu hrází malých vodních nádrží III. a IV. kategorie nevyhovuje kriteriím technicko-bezpečnostního dohledu
pro převedení 50-letých a 100-letých povodní.

Úkol:
Zpracovat protipovodňový plán MěÚ Strakonice (dále jen Plán) podle typového plánu s využitím uvedených informací a případně informací
z web stránek města Strakonice. V Plánu se kromě jiného zaměřit také na evakuaci a mediální plán. Průběžně zpracovávat a odesílat hlášení a
informovat obyvatelstvo.
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Čas

Činnost cvičících

Činnost řídících
I.
I. období:

08,00 –
11,20

Objasnění plánovací dokumentace podle
konkrétní situace.
Vysvětlení použití typového plánu pro
přípravu protipovodňových plánů.
Vydání potřebné dokumentace a map.
Seznámení s úkoly cvičících.
Vydání pokynů pro přípravu cvičících a
vytvoření krizových štábů (KŠ) ORP.

Vytvořit 2 - 3 krizové štáby ORP ve složení:
Starosta (předseda KŠ), tajemník ORP (tajemník KŠ), tiskový mluvčí a ochrana
obyvatelstva, pracovník KŠ (logistické zabezpečení), pracovník KŠ (analýza situace
a nasazení SaP).
Plánování na úrovni Městského úřadu. Příprava Protipovodňového plánu (viz
typový plán)

II. období:
Příprava protipovodňových a mediálních plánů

08,00

08,10 08,40

Kontrola připravenosti cvičících štábů
(mapy, dokumentace, záznamník zpráv,
psací a kreslící potřeby, šablony, pomůcky a
formuláře pro hlášení a vydávání nařízení
apod.)
Vydání podkladové dokumentace (námět,
mapa, typový plán), vydat úkol – zpracovat
protipovodňový plán pro Strakonice

Zaujetí a rozvinutí pracovišť. Vytvořit 2 - 3 pracovních skupin – krizových štábů po
5 osobách, kteří budou samostatně připravovat proti-povodňové plány.
(včetně plánu mediální komunikace)

Studium námětové situace, která může vzniknout ve Strakonicích
Analýza a identifikace rozhodovacího problému.
Identifikovat situaci, která může vzniknout po vypuknutí MU (KS),(charakteristiku
MU, specifické podmínky MU, prognóza vývoje MU, hydrometeorologická situace
aj.)
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Pochopit cíle protipovodňových opatření, místo a úkol vlastních sil a prostředků
v rámci IZS (vymezení úkolu, cíl – síly a prostředky),
Seznámit se:
 s úkoly spolupůsobících jednotek, složek města, způsobu součinnosti s nimi,
 s informačním systémem, spojovacím systémem,
 realizovat součinnost se zainteresovanými složkami,
Stanovit cíle a specifikovat úkoly pro zpracovatele.
Zplánovat časové a prostorové plnění úkolů po aktivaci IZS,
Identifikovat situaci z hlediska možného zabezpečení vlastních jednotek (logistická
podpora – týlové, technické, zdravotní zabezpečení, spojení)
Humanitární pomoc - navrhnout možnosti pomoci postiženým, zejména pomoc
zdravotnickou, materiální, humanitární apod.,
Navrhnout systém přenosu informací,
Navrhnout způsoby činnosti vlastních jednotek podle vývoje situace
v prostorech zásahu.
Příprava jednotlivých částí protipovodňového plánu.
Příprava alternativ řešení, jejich vyhodnocení.
Návrh ochrany obyvatelstva (evakuace)
Rozdělení povinností jednotlivým členům KŠ.
08,40 –
09,00

Kontrolovat pochopení úkolu.
Konzultace se cvičícími.
Aktivace KŠ
Převezme hlášení o aktivaci KŠ

Starosta:
svolá KŠ (pracuje podle vzoru úvodního zasedání), rozdělení činností v KŠ,
připraví hlášení o aktivaci KŠ,viz vzor
- objasní situaci, specifikuje úkol a určí cíl činnosti,
- stanoví úkoly pro plánování a organizaci součinnosti,
- vydá zpracovatelské úkolů členům KŠ,
- stanoví časový harmonogram práce na plánu,
- prověří pochopení úkolu.
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09,00 –
10,00

10,00 12,00

12,00 –
13,00

Kontrolovat přípravu jednotlivých částí
plánu.
Konzultace se zpracovateli plánu.

Příprava rozhodnutí (Příprava Protipovodňového plánu a Mediálního plánu)
Provést zhodnocení podmínek v prostoru odpovědnosti,
Analyzovat úkol a vymezit podmínky, za kterých bude splněn,
Zhodnotit dostatečnost sil a prostředků k naplnění cíle, případně definovat velikost
posílení,
Provést volbu metod vyhodnocování informací, definovat východiska pro tvorbu a
posouzení alternativ řešení (panelová diskuse),
Kontrola přípravy panelové diskuse, Získání podkladů pro plánování evakuace formou metody Panelová diskuse:
připraví se všechny štáby a jeden bude experty budou tvořit 2 KŠ cvičících
Příprava panelové diskuse, všechny KŠ. (60´)
prakticky řídit.
Sestavit týmy pro panelovou diskusi
2. etapa: příprava opatření pro evakuaci
středu města Strakonice (postižená
oblast)
3. etapa: seznámení expertů s úkolem a
vydání jim organizačních pokynů
4. etapa: řešení rozhodovacího úkolu
5. etapa: vyhodnocení diskuse a návrh
alternativ řešení. Posouzení alternativ a
vydání rozhodnutí.

Evakuace (panelová diskuse) (provedení 60´):
II.
stanovení evakuačních prostorů,
III.
pořadí evakuace z evakuačních prostorů,
IV.
vymezení evakuačních tras stanovení s dostatečnou propustností vozidel,
V.
stanovení potřeby a zajištění dopravních prostředků, zabezpečení činnosti
evakuačních a přijímacích středisek,

Polední přestávka

Oběd

Příprava alternativ řešení:
a. zpracování jednotlivých alternativ použití jednotek s textovým popisem a
grafickým vyjádřením,
b. ujednocení názorů na možné alternativy činnosti vlastních jednotek a jejich
zabezpečení,
c. posouzení a ohodnocení jednotlivých alternativ podle zvolených kritérií.
d. Výběr optimální varianty (alternativy) řešení.
e. Definovat priority, omezení, specifika plánované činnosti, váhové ohodnocení
kritérií a alternativ,
Připravit časové a další potřebné kalkulace, např. přesuny jednotek do místa zásahu
apod.

11

13,00 –
16,00

Kontrola přípravy protipovodňového a
mediálního plánu
Sleduje varování obyvatelstva

Příprava protipovodňového a mediálního plánu
Varování obyvatelstva

Kontrola přípravy evakuace:
Příprava evakuace:
Evakuační prostory
 stanovit odpovědnost za přípravu a provedení evakuace (nebo jejích částí po
Evakuační trasy
oblastech odpovědnosti) a organizaci kontroly,
Dopravní prostředky
 stanovení evakuačních prostorů,
Nouzové ubytování
 pořadí evakuace z evakuačních prostorů,
Místa shromažďování
 vymezení evakuačních tras stanovení s dostatečnou propustností vozidel,
Příjem evakuovaných osob (dokumentace)
 stanovení potřeby a zajištění dopravních prostředků, zabezpečení činnosti
Přijímací střediska
evakuačních a přijímacích středisek,
Evakuace hospodářského zvířectva
 stanovení míst nouzového ubytování a vytvoření podmínek pro ubytování
Informování osob a veřejnosti
evakuovaného obyvatelstva,
Psychologická příprava osob a poskytování
 zajištění propustnosti evakuačních tras, regulaci pohybu obyvatelstva při
psychologické pomoci
evakuaci a provedení uzávěry evakuovaného prostoru,
Vedení deníku zpráv (přijatých a vyslaných)  stanovení, přípravu a zajištění označení míst shromažďování, stanovení postupu
při evakuaci ohroženého prostoru a kontrole opuštění obydlí, zajištění ostrahy
evakuovaného prostoru,
 přípravu podkladů pro provedení příjmu evakuovaných osob, upřesnění potřeby
nouzového ubytování, přípravu podkladů pro rozdělování evakuovaného
obyvatelstva v evakuačních střediscích k přepravě do přijímacích středisek,
 přípravu na řízení dopravy s využitím grafikonů přepravy, založenou na analýze
evakuačních tras a z ní vyplývající kapacitě,
 přípravu dokumentace pro příjem evakuovaných osob v přijímacích střediscích,
pro přerozdělení evakuovaných osob a jejich přepravu do obcí přijímajících
evakuované osoby,
 zajištění nouzového ubytování a přípravu dokumentace pro příjem
evakuovaných osob v místech nouzového ubytování,
 přípravu postupů pro evakuaci a umístění hospodářského zvířectva, strojů,
předmětů kulturní hodnoty, technických zařízení a materiálu k zachování nutné
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výroby, přípravu postupu informování osob,
 psychologickou přípravu osob před a v průběhu evakuace a při dlouhodobém
pobytu v náhradním ubytovacím zařízení,
 zabezpečení dokumentace přijatých rozhodnutí a opatření realizovaných v průběhu
celé evakuace.
Příprava rozpravy k Plánu (příprava objasnění Plánů starosty MěÚ) a na
prezentaci mediálního plánu

II. období:
08,00 –
10,00

Převzít pravidelné ranní hlášení od starosty
(písemně)
Vyslechnout objasnění starostů jak budou
řešit MU – povodeň ve Strakonicích
Kontrolní činnost
Kontrola prezentace mediálního plánu
Situace:
V měsíci březnu 2012 nastala náhlá obleva,
což má za následek zvýšení hladiny řek.
Očekávají se povodně s krátkodobými
extrémními srážkami bouřkového
charakteru v oblasti jižních Čech.
Sekundární účinky přepokládají vznik
povodně velkého rozsahu. V této oblasti
jsou řeky Otava a Volyňka. Dlouhodobý
úhrn srážek je obecně nad celostátním
průměrem.

Předat pravidelné ranní hlášení starosty (písemně)
Rozprava k protipovodňovým plánům a k Mediálnímu plánu
Vydat rozhodnutí (Protipovodňový plán)
- rozprava k připraveným protipovodňovým plánům (prezentace starostů). Rozprava
k připraveným Mediálním plánům. Dokončení zpracovatelských činností Plánu.
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10,00 –
16,00

Řešení MU – povodeň
rozehra stupňů povodňové aktivity

Činnost krizových štábů MěÚ
Starostové přednesou návrhy a požadavky na řešení povodní ve Strakonicích.
Odstranění nedostatků, realizace návrhů vyplývajících z rozpravy

10,00 řeky Volyňka, Otava a Svaryšovský
potok dosáhly 3. stupně povodňové aktivity
tání sněhu, souběžně je v zájmové oblasti
několik dnů vytrvalý déšť
Zaslat úvodní hlášení o MU
Převezme žádost o poskytnutí pomoci

10,00 Starosta řeší přípravu opatření k zabránění rozlivu řek (pytle, písek, pracovní
síly, techniku, výpomoc, monitorování situace, varování a ochranu obyvatelstva,
včetně škol a úřadů a zařízení),

Objasnění úkolů a nařízení manažera
(velitele) podřízeným,
Koordinace činnosti jednotlivců a jednotek,
Poskytování pomoci jednotlivcům a
jednotkám,
Průzkum vývoje situace a její
vyhodnocování,
Přijímání korekcí rozhodnutí na základě
vývoje situace,
Kontrola a vyhodnocování plnění úkolů,
Organizace součinnosti s ostatními
zainteresovanými složkami,
Průběžné informování veřejnosti
mediální plán

Převezme úvodní hlášení o MU, viz vzor

Zaslat úvodní hlášení o MU
Předá žádost o poskytnutí pomoci
Implementace rozhodnutí – reakce na vzniklou situaci
Přijímání hlášení o připravenosti ke zvládání mimořádné události (pytle, písek,
pracovní síly, techniku, výpomoc, monitorování situace, varování a ochranu
obyvatelstva)
Upřesňování úkolů, přerozdělování sil prostředků
Záchrana obyvatelstva a postižených
Vyprošťování a odsun raněných
Likvidace požáru
Dekontaminace půdního fondu
Evakuace obyvatelstva
Dekontaminace zasažených osob a techniky
Odstraňování následků, zabezpečení uvolnění komunikace
Průběžné informování veřejnosti o provedených opatřeních, vydávání pokynů
obyvatelstvu,
- hromadnými informačními prostředky,
- letáky,
- besedami s obyvatelstvem.
KŠ připraví úvodní hlášení o MU, viz vzor
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12,00- 13,00 Polední přestávka

13,00 – 14,30
Kontrola zasedání KŠ
1. štáb 13,00
2. štáb 13,30
3. štáb 14,00

Starosta – svolání KŠ: periodické zasedání KŠ
- informace o situaci ve městě
- provedená opatření
- úkoly jednotlivým složkám a jednotkám,
- požadavky na součinnost a výpomoc,

14,30 rozehra
 porybný hlásí, že přetéká Dolní
Řepický rybník
 pan Novák – upozornil na prosak vody
z rybníku Blatský,
 pan Borek - upozornil na dočasnou
(2 h) nepřítomnost syna ve věku 10 let,
 pan Skočdole – hlásí, že do studny se
mu dostala povrchová voda,
 porybný hlásí, že přetéká Dolní
Řepický rybník
Sleduje rozhodnutí o uložení pracovní
výpomoci
Vyhlásit stav nebezpečí – hejtman kraje

Starosta řeší vzniklou situaci
Přijímání hlášení o připravenosti ke řešení situace (pytle, písek, pracovní síly,
techniku, výpomoc, monitorování situace, varování a ochranu obyvatelstva)
Upřesňování úkolů, přerozdělování sil a prostředků

Vydá rozhodnutí o uložení pracovní výpomoci
Převzít a Vyhlásit stav nebezpečí v obvodu ORP

Činnost cvičících

Činnost řídících
Čas

III. období:
Zvládání mimořádné události rychlá povodeň, evakuace
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08,00

Převzít pravidelné ranní hlášení od Předat pravidelné ranní hlášení starosty (písemně)
starosty (písemně)
Zaslat žádost o poskytnutí pomoci
Převzít žádost o poskytnutí pomoci
Vydat nařízení k vyhlášení stavu nebezpečí
Kontrola připravenosti cvičících štábů

Zaujetí a rozvinutí pracovišť

Vydání situace:
V měsíci březnu 2012 nastala náhlá obleva,
což má za následek zvýšení hladiny řek.
Očekávají se povodně s krátkodobými
extrémními srážkami bouřkového
charakteru v oblasti jižních Čech.
Sekundární účinky přepokládají vznik
povodně velkého rozsahu. V této oblasti
jsou řeky Otava a Volyňka. Dlouhodobý
úhrn srážek je obecně nad celostátním
průměrem. Dlouhotrvající nepřetržité vodní
srážky v oblasti Strakonice. Situace je
charakterizována jako přívalová povodeň.
Při intenzivních srážkách spadlo vody 30
mm/hod. Řeky Otava a Volyňka dosáhly
III.. stupně povodňové aktivity
(bezprostřední nebezpečí škod v důsledku
rozlivu velkých vod). Rybníky jsou
naplněné a dochází k přelivům přes hráze.
Aktivována varovná služba. Připravovat
podmínky pro evakuaci, zahájit
zabezpečovací práce apod.

Krizový štáb ORP pokračuje v činnosti
Seznámení se se situací:
Pro tyto případy je nezbytné na místní úrovni připravit okamžité monitorování
vývoje povodňového ohrožení, včasné varování obyvatelstva a případnou evakuaci
z ohroženého území. Mimořádné přívaly vody mohou ohrozit všechny lokality ve
městě.
Připravit a zahájit zabezpečovací práce.
Součinnost s PČR, ZZS, jednotek HZS a dalšími složkami města
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08,30 –
12,00

Vývojová situace
V důsledku náhlá obleva a pokračujících
intenzivních dešťových srážek v prostoru
města Strakonice a jeho okolí dchází
k rozlivu vody z hlavních toků oblasti
Otavy a Volyňky. Podle informací ČHMÚ
dešťové srážky jsou na úrovni 100 leté
povodně. Došlo k protržení hráze rybníku
Blatský, který nevyhovoval kriteriím
technicko-bezpečnostního dohledu
pro převedení 50-leté a 100-leté povodně.
Voda z rybníku vtekla do řeky Volyňka a
následně došlo k vylití vody z břehů řeky
Otavy. Ve Strakonicích byla zaplavena
oblast vymezená ulicemi Elnerova,
Podsrpenská, Alf. Šťastného, 5. května,
Komenského. Došlo kromě jiného
k ohrožení Obvodního oddělení PČR,
OSSDZ, Domu dětí a mládeže, GE Money
Bank, Základní umělecké školy, lékárny u
Červeného hroznu, několika restaurací
apod. V tomto prostoru se nacházelo 293
osob, které je nutno evakuovat. V případě
dalšího rozlivu vody budou ohroženy i další
prostory Pod Hradem a mezi ulicemi
Katovická a Husova apod.

Seznámení se se situací:
Varovat obyvatelstvo, pokračovat v monitorování vývoje povodňového ohrožení,
aktivovat evakuační střediska.
Zahájit zabezpečovací práce.
Provést součinnost s PČR, ZZS, jednotek HZS a dalšími složkami města ke zvládání
MU. Organizovat uzavření ohroženého prostoru, ochrany majetku a vyhledávání
ohrožených osob.
Řídit logistickou podporu, zdravotnické zabezpečení a materiální zabezpečení.
Požádat o pomoc posádku AČR ve Strakonicích a NGŠ (cestou OPIS HZS)
k vyslání záchranné roty z Rakovníka.
Připravit se na jejich přijetí, součinnost a organizaci použití.

Úkol: Pokračovat ve zvyšování levého
břehu řeky Otavy a řešit ochranu osob,
majetku v zaplavené oblasti, zejména
formou evakuace. Zabraňovat rozlivu vody
z řeky Volyňka.
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Evakuaci zajišťuje:
 pracovní skupina krizového štábu,
 evakuační středisko,
 přijímací středisko.
Zabezpečení evakuace (zajišťuje
zpracovatel evakuačního plánu v
součinnosti s příslušným orgánem veřejné
správy)
Pořádkové zabezpečení evakuace
(zahrnuje zajištění veřejného pořádku a
bezpečnosti v průběhu celé evakuace).
Dopravní zabezpečení evakuace
(u organizované hromadné přepravy osob
zabezpečuje zásobování pohonnými
hmotami).
Zdravotnické zabezpečení evakuace
(zahrnuje zabezpečení poskytování
předlékařské zdravotnické pomoci, převozu
do zdravotnických zařízení a zabezpečení
hygienicko-epidemiologických opatření,
Zabezpečení ubytování, zásobování a
distribuce zásob
(zahrnuje v prvé řadě zabezpečení
nouzového stravování a zásobování pitnou
vodou, potravinami a nouzovými příděly
předmětů nezbytných k přežití)
Mediální zabezpečení evakuace
(zahrnuje zejména zabezpečení varování
obyvatelstva, vydání návodů pro chování
obyvatelstva a následné předání potřebných
tísňových informací.

Pracovní skupina krizového štábu zajišťuje zejména:
 řízení průběhu evakuace
 koordinaci přepravy z míst shromažďování do evakuačních středisek
 řízení přepravy z nástupních stanic hromadné přepravy do přijímacích středisek
a dále do cílových míst přemístění
 dopravní prostředky a jejich přerozdělování mezi evakuační střediska
 řízení nouzového zásobování pro obyvatelstvo
 koordinaci činnosti evakuačních středisek a přijímacích středisek
 spolupráci s orgány veřejné správy a se zdravotnickými a humanitárními
organizacemi
 dokumentování průběhu celé evakuace.
Zabezpečení evakuace:
 Pořádkové zabezpečení evakuace
 Dopravní zabezpečení evakuace
 Zdravotnické zabezpečení evakuace
 Zabezpečení ubytování, zásobování a distribuce zásob
 Mediální zabezpečení evakuace
Evakuace hospodářského zvířectva:
 hromadnou evakuaci zvířat provádět zvlášť po jednotlivých druzích a kategoriích,
 rozmísťovat zvířata podle druhů se zřetelem na jejich vlastnosti a charakter,
věkové kategorie zvířat, veterinární a zoohygienické zabezpečení, počet
ošetřovatelů zvířat apod.,
 zabezpečit jejich umístění s přihlédnutím na hygienické, zdravotnické, sociální,
stravovací a další zabezpečení, prostory ustájení evakuovaných zvířat,
 řešit dostatečné množství sil a prostředků k provedení evakuace, včetně dopravy,
zabezpečení krmení, napájení a případného dojení zvířat apod.
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12,00 –
13,00
13,00 –
15,00

Rozehra nespokojení občané (neodjeli
v rámci plánované evakuace
Jméno,
Bydliště
Věk
příjmení
Anna
Elnerova 41
72
Procházková
František
?
54
Dostál
David Řehák
5. května 11
16
Pavel Podlipný Podsrpenská
58
3
Hana
Za pilou 188
35
Stejskalová
Ivana
Dukelská
66
Bezoušková
Polední přestávka
13,00 – 14,30
Kontrola zasedání KŠ
1. štáb 13,00
2. štáb 13,30
3. štáb 14,00
Příjezd hejtmana kraje a Ředitele krajského
vojenského velitelství. Informace o
provádění evakuace, kontrola.
Objasnění mediálního plánu a jeho
implementace.

Zaslat úvodní hlášení o MU
Řešení - nespokojení občané, nestihli evakuaci

Polední přestávka
Starosta – svolání KŠ: Informace o plnění úkolu
- informace o situaci ve městě,
- provedená opatření,
- další úkoly jednotlivým složkám a jednotkám,
- požadavky na součinnost a výpomoc „Provádění evakuace“ (kontrola
dokumentace pro evakuaci)
Splnění plánovaných úkolů evakuace osob, předávání informací oprávněným
stupňům bezpečnostního systému.
Starosta podává vysvětlení jak zvládají situaci ve městě, tiskový mluvčí
vysvětluje naplňování Mediálního plánu
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15,00 16,00

Odevzdání zpracované dokumentace,
vyhodnocení cvičení.
Zápis zápočtů.
Závěr.

Zkompletování dokumentace ze cvičení k odevzdání řídícímu, seznámení se se
závěry řídících
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