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1.0 Úvod

Dne 24.6.2021 silné F4 tornado prošlo několika vesnicemi a částí Hodonína na Jižní Moravě v 
časech mezi 19-20 hodinou večerní (letního času) a zničilo stovky domů, zabilo celkem šest lidí na 
trase dlouhé více než 25 km a šířce místy až půl kilometru. Jednalo se o jedno z nejsilnějších tornád 
v historii Evropy. Zasažená oblast: Hrušky (první zasažená obec), následně se pohybovalo směrem 
k Moravské Nové Vsi, přes Mikulčice, Lužice a severozápadní cíp Hodonína (oblasti Bažantice, 
Pánov).

Stejná bouřková buňka (supercela), která kromě toho vyprodukovala i ničivé krupobití o velikosti 
mezi 5-8 cm se vytvořila ve východních částech Rakouska, blízko Českým hranicím a následně 
putovala přes Břeclavsko dále. Co se týče hodnocení trasy a reálné geneze, této bouřky bylo 
objeveno, že tyto prvotní úvahy nebyly správné, jelikož síla bouře a následná tornádogeneze byla 
souhrou více okolností, které dominovým efektem způsobily ony události. Roli hrálo tzv. 
"slučování" (storm merging), kdy menší buňka jdoucí od jihu až jihovýchodu se srazila s 
postupující supercelou přibližně 20 km od Břeclavi, následně získala na síle a byla ovlivněna ještě 
dalšími bouřkami, které postupovaly za ní. Dále zde bude diskutována i role tzv "outflow 
boundaries" jako dalšího aspektu, který měl vliv na budoucí vývoj a rychlé zesílení mesocyklóny 
(silného rotujícího persistentního vzestupného proudu v bouřkové buňce) a následně tornáda v 
Břeclavské oblasti.Podrobný popis geneze tornáda a vliv okolního prostředí na jeho vznik a 
nejpravděpodobnější scénáře, budou představy v kapitolách níže. Tento případ současně otevřel 
znovu, diskusi na téma schopnosti oficiálních úřadů varovat občany České Republiky včas a zda-li 
nebyla tato konkrétní situace jen dalším příkladem podceňování výskytu supercel a jejich 
příbuzných jevů nad územím České republiky. Veškeré podmínky a modelové výstupy, před tímto 
dnem budou prezentovány níže s pokusem nalézt odpověď na otázky týkající se, možné předpovědi,
očekávání takového jevu v rámci geografických podmínek České republiky/Jižní Moravy.

Budou zde i prezentovány snímky ze satelitu SENTINELjako ukázky škod, před a po přechodu 
tornáda, zachycujících rozsah, pás a šířku škod.Součástí práce také bude prezentace vybraných 
fotografických materiálů, spolu například s popisem pozorování oné buňky panem Valianem, který 
pro účely této práce svoje fotografie i popis průběhu poskytl.

V neposlední řadě bude i diskutována role dobrovolných "lovců bouřek" a problematiky tzv. 
"datové politiky" ČHMU, tedy sdílení důležitých (radarových) dat s veřejností či lovci bouřek a 
jejich možného budoucího většího zapojení do procesu včasných varování formou například 
certifikátů znalosti tématu, či jiné formy ověření kredibility těchto dobrovolníků, z nichž 
samozřejmě značná část není schopná hodnotit takhle složité meteorogické situace a jevy, je ale na 
druhé straně otázka, kde stanovit onu dělící čáru, mezi počtem let zkušeností v terénu s 
nebezpečnými jevy, kontra akademických znalostí, které jsou (nejlépe v kombinaci obojího) nutné 
pro co nejpřesnější pochopení tornadických jevů. Dalším problémem, který bude zmíněn je 
samozřejmě i absence větší informovanosti České veřejnosti formou dobrovolných přednášek, či 
prezentačních videí, ve kterých by, dle mého názoru měli dostávat větší prostor ne jen vystudovaní 
odborníci, ale i lidé, kteří se s danými jevy skutečně setkávají, jelikož zastávám názor, že jedna věc 
je věcem rozumět teoreticky a druhá věc je, znát je prakticky, příkladem by nám mohl posloužit 
lékař, chirurg, který ovšem nikdy neprošel pitevnou, či ekonom, který nikdy v ruce nedržel peníze. 
Právě absence těchto reálných znalostí a střetnutí se s danými jevy v terénu, může v některých 
vzácných případech hrát roli v nepřesnosti a podcenění takových situaci, stejně tak jako absence 
většího důrazu na edukaci těchto jevů v rámci Českých škol a to i těch zaměřených na meteorologii.
Větší důraz by se měl klást i na příklady ze západních zemí, například Německa či USA, kde si tyto
dílčí nedostatky dávno uvědomili a větší zapojení široké veřejnosti a "meteo samouků" do tohoto 
procesu ve výsledku pomáhá někdy i zachraňovat majetek či životy. 



Role změny klimatu ve výskytu tohoto jevu bude zmíněna také, stejně tak jako návrhy na zlepšení 
povědomí lidí na reálné dopady změn klimatu, ale také na logické důsledky, které z toho vyplývají, 
tedy, že je dobré mladé lidi vést k ekologickému smýšlení, ale fakt že  nemáme odhazovat odpadky 
nás sice ochrání před hromaděním odpadků, ale nezabrání a nezachrání nás v případě setkání se s 8 
cm krupobitím či F4 tornádem, které můžou či nemusí být důsledkem změn klimatu. Ač v tomto 
případě se spíše jednalo řetězec událostí u kterého je pravděpodobnost jeho zopakování velmi malá,
ale ne nulová, právě proto, by se měly, všechny tyto dílčí aspekty zahrnout do holistického pohledu 
na celou problematiku a neignorovat je jako nesmyslné či nepřínosné, marginální, tak jak se to 
dlouhé roky bohužel zdá a je i vnímáno, některými lidmi, kteří ztrávili v rámci sledování 
nebezpečných bouří značnou část svých životů. Tato forma "vědecké" ostrakizace a lpění na 
dogmatech pozdržuje neoddalitelný pokrok směrem k západnímu smýšlení a fungování celé 
meteorologie. Tato práce by neměla sloužit jako forma pouhého kritizování, ale jako práce 
vycházející ze mých dlouholetých zkušeností studia daného tématu, tak aby konečně otevřela 
diskusi o budoucích změnách a současně i demonstrovala schopnost některých, ač ne akademicky 
vystudovaných lidí rozumět dané problematice v podobné míře, jako kolegové s tištěným 
potvrzením. Měla by také ukázat zdlouhavost této dobrovolnické práce, která v samém důsledku, je 
velice zdržována právě absencí tak potřebných dat, která by v případě jejich přístupnosti široké 
veřejnosti, či alespoň užšímu kruhu lidí dlouhodobě se problematikou zabývajících, mohla proces 
analýzy podobných jevů velice urychlit, tak jak se to děje například v USA, kde je tato spolupráce 
už naprosto běžnou součástí v rámci veřejného varovného systému či výzkumných projektů.

2.Metodika

K analýze daného jevu, jsem byl nucen používat zejména veřejně dostupná data, ale také i 
neveřejná poskytovaná ČHMÚ, České Amatérské Meteorologické Společnosti (níže jen AMS) a 
sice produkty: CZRAD-Z MAX (maximální radiolokační odrazivost), CZ-EXTENDED (radar CZ a
okolních států, sloučený. Slovenské radarové systémy (veřejný zmax a CAPPI 2.0 tedy snímky 
radaru v řezu 2 km a výše). Byly provedeny i různé radarové filtrace pomocí programu Python, 
spolu s některými ručně zakreslenými analýzami či úpravou radarových snímků. Tyto techniky jsem
používal dlouhé roky kvůli absenci potřebných, podrobných dat od ČHMU. Dále zde bude 
prezentován můj vlastní produkt zvaný WIND DIR (směr větru), nebo zakreslení tzv "wind field" (v
větrného pole, který vychází z pozorování změn směru postupu v rámci radarové odrazivosti pro 
základní představu pohybu vzdušných mas, společně s produkty satelitního typu, např VIS-IR 
(vizuální RGB produkt). Právě tento produkt odhalil možnou roli tzv "outflow boundaries" v genezi
Moravského tornáda. Meteorogické sondážní měření byly analyzovány případně modifikovány také
za použití programu Raob Reader a dat z veřejného úloziště Wyomingské Univerzity. Tyto 
modifikace byly provedny za pomocí reálných přízemních měřeních zejména z meteorolgických 
stanic Břeclav a Lužice. Dále byly srovnávány i tzv modelační sondáže, tedy ukázky možného 
vývoje sondážního měření vytvořené modely GFS, ECMWF, ICON D2, ICON EU a CLAEF. 
Souhrnem těchto analýz je i pokus o modelaci podmínek těsně předcházejících F4 tornadu. 
Největším problémem podobných analýz je absence produktu radial velocity vycházející z měření 
změn směru pohybu větrných mas vůči mateřskému radaru, podobně tak jako se měří rychlost aut 
na dálnicích Policií ČR. Tento produkt je dlouhodobě veřejnosti nedostupný a ohledně jeho kvalitě, 
možnostech a nutnosti pokytování těchto dat veřejnosti bude zmíněno v příslušné kapitole 
zabývající se problematikou "datové politiky" v ČR a srovnání tohoto přístupu například s 
Německem, kde již roky jsou tyto produkty dostupné v rámci tzv databanky ve formátu HDF5, tedy
bezztrátové obrázkové komprese, která umožňuje tyto produkty otevřít pomocí programů jako je 
Wradlib založených na programovacím jazyku Python a nebo ve formě již zpracovaných souborů 
ve formátu PNG, tak jako je tomu například v USA v rámci programu NOAA Weather Tool, či 
Unidata AWIPS (Advanced Weather Interactive Processing System). Ale i s absencí těchto dat, bylo
možné sestavit řetězec oněch událostí, tak jak bude prezentován níže.



3.Synoptická Situace / Modely / Sondáže
Synoptická situace dne 24,6,2021 v ČR a střední Evropě byla ovlivněna zvlněnou studenou frontou 
společně s podporou silnějšího jet streamu na přední straně brázdy. V teplém sektoru pole nízkého 
tlaku vzduchu se podél frontálního rozhraní vyskytovaly postupně na rozsáhlé ploše střední Evropy 
četné bouřky a přeháňky. Modely předpokládaly i následný postup brázdy nízkého tlaku vzduchu 
přes oblast jižního Německa, Rakouska a jihovýchodního cípu ČR. Oblast teplého advekční 

vzduchové masy přinášela do oblastí Moravy 
teploty rostoucí až ke 30-31 Celsia. Na přední 
straně postupující brázdy se odpoledne začaly ve 
velkém počtu vyskytovat i takzvané supercely, což 
naznačovaly vývojem vhodných podmínek pro 
jejich rozvoj i modelace z předchozích dní na 
produktech predikci radarové odrazivosti (max 
reflectivity) či srážek (precipitation forecast) a to 
nad územím v pásech přes jižní Německo, 
Rakousko a jižní části České republiky, případně 
vysočiny. Výstupy se různily a v následující části 
si vybrané předpovědní modely představíme. Velká
část modelů měla problém se správným umístěním

oblasti největší bouřkové aktivity, kdy prvotní odhady
kladly oblast největšího výskytu bouřek do oblasti
Vysočiny a severních cípů Rakouska, jdoucí v pásu až
po jihozápadní Polsko. Největší otázkou byla role
atmosférické dynamiky a její reálné síly, tedy střihu
větru a helicity v tomto dni. Většina modelů den před
tím dne 23.6.2021 na výstupech v časech 12:00-15:00
(sledované modely: ICON D2, ICON EU, GFS,
CLAE, ECMWF, případně HARMONIE) kladly
nejvyšší hodnoty helicity nad severovýchodní
rakousko. C-LAEF byl ve svvých odhadech 1 den
dopředu nejpřesnější, který kladl nejvyšší hodnoty
relativní helicity nad severovýchodní Rakousko a oblast Jižní Moravy, s hodnotami přesahujícími 
400 m2/s2 či více a také nejvyšší překrytí lability a střihu větru pro časy mezi 15-19:00 na další 
den, tedy na 24.6.2021. Jak již bylo výše zmíněno, většina modelů nebyla schopná správně 
lokalizovat oblast skutečného výskytu srážek, která byla od těch modelových posunutá místy až o 
80-180 km západněji do oblasti Vysočiny. Model ICON D2 kladl hlavní srážkovou aktivitu do 
oblasti severního Rakouska s postupem přes Vysočinu a absolutně nepočítal s vývojem větší 
bouřkové aktivity nad Moravou.Naopak co se predikce nejvyšší radarové odrazivosti týče si nejlépe
vedl model HARMONIE, který kladl už den předem přechod jader o vysoké radarové odrazivosti 
do oblasti Jižní Moravy.

Srovnání
predikčních

modelů
výstupu

SREH 0-3 km
na 1 den
dopředu:

zdroj: ESSL 
(European Severe 
Storms Laboratory) 
models viewer 



Srovnání 4 IASI hyperspektrálních sondáží 
nalevo pro Jižní Moravu (Oblast 
Hodonínení níže. Ač se většina modelů 
shodovala na oblasti největší labilizace v 
oblasti Moravy, tak i přes tento fakt, byla 
stále největší aktivita kladena právě do 
oblasti přes Jižní Čechy a Vysočinu) obr1 
vybrané předpovědní sondážní měř

ICOn D2 Reflecitivity na 24.6. (18:00) největší aktivita v oblasti 
Vysočiny / zdroj: ESSL (European Severe Storms Laboratory) 
models viewer 

zdroj: ESSL (European Severe Storms Laboratory) models viewer 

(Fig 3. The most accurate sounder (GFS) for 18 UTC (South Moravian Region) showed typical 

tornadic setup as it can bee seen mostly from The Great Plains in the US.)

Ukázka kompletní modelové sondáže modelu GFS pro oblast Hodonínska z půlnoci dne 24.6.2021 :00:00

zdroj: ESSL (European Severe Storms Laboratory) models viewer 



C-LAEF 23.6.2021 (12:00)srážkový model klade aktivitui                   ICON ON D2 (24.6.2021-6:00+10) ještě ráno 24.6 stále kladl přes východní 
oblasti Čech, Bavorksa a části Slovenska             .             největší aktivitu do oblasti Vysočiny/Českomoravské Vrchoviny

  GFS srovnání produktu MLCAPE z (23.6.2021 12:00+30) lv levo a  24.6.2021 6:00+12 (v pravo)

GFS 850 hPa (24.6.6:00+12) ukazoval silný jižní      C-LAEF Mlcape výstup+ modelové sondážní měření na 12:00+4 24.6 16:00až jihovýchodní
vítr 18:00 UTC 24.6.2021     ukazovalo extrémní labilizaci v oblasti zasažené tornádem, ale současně opožduje

   oblast nejvyšší helicity, kterou v té době stále predikuje pouze nad Rakouskem 

   Srování modelu Harmonie (radar reflectivity na 24.6.2021 17:15 založené na ranních předpovědních výstupech, které    byly 
nejpřesnější, co se odhadu rozložení srážek týče. Obrázek uprostřed ukazuje modelovaný výstup společně s radarovými odrazy pod 
ním v době výskytu tornadické supercely. Obrázek vpravo ukazuje výstup precipitation modelu na  17:15 + s překrytím s reálnou 
radarovou situací.

ZDROJ: Veškerá data použitá na této stránce jsou z:  ESSL (European Severe Storms Laboratory) models viewer 



 Srovnávací graf výstupů předpovědních sondáží 
(GFS, Harmonie, ECMWF, CLAEF? ICON D2/EU.
Žlutě označené je reálné sondážní měření ze stanice 
11747 (Prostějov z 24.6.2012 12:00) A modrý bod 
označuje hodnoty naměřené na téže stanici ale o 
půlnoci. Povšimněte si extrémní hodnoty helicity v 
rámci půlnoční sondáže v Prostějově (modrá tečka).
Následně bylo v rámci testování podmínek 
panujících nad Jižní Moravou modifikováno jak 
sondážní měření z půlnoci tak z 12:00 UTC. 
Problémem stále je nepřesnost těchto měření z 
důvodu nemožnosti přesně načasovat dobu

 vypuštění, tak aby hodnoty naměřené sondou 
skutečně odpovídaly reálným hodnotám, které 
panovaly před tornádem na Moravě. Zdá se celkem 
logickou úvahou, považovat noční sondážní měření 
za jakýsi modelový předobraz budoucího vývoje, 
kdy i ve zeslabeném, ale stále nasyceném vlhkém 

vzduchu během nočních bouřek z 23.6 na 24.6.2021 byla zesílená dynamická podpora (CAPE/SREH/DLS) předzvěstí budoucího překryvu během 
následujícího dne, posílené lokálním prohřevem během dne.Jakási fúze sondážního měření z 24.6.2021. 00:00 UTC a 24.6.2021 12:00 UTC by mohla
být myšleným reprezentativním měřením. Následně za použití dat ze stanic v oblasti výskytu tornáda (Břeclav, Lužice byla vytvořená modelová, 
modifikované sondážní měření, které bude prezentováno v kapitole 5.Dalším problémem během analýz jsou omezená data z meteostanic, jelikož 
většina z nich byla následně buď odpojena od proudu či byly zničené spolu s domy ve kterých se nacházely, to značně limitovalo možnosti úspěšné 
modifikace. Další dva grafy níže ukazují srovnání 68 vybraných sondážních měření z České Republiky během situací, kdy se vyskytly supercely nad 
územím ČR, či se vyskytla jedna až tři menší, ale déle žijící. Typická korelace zesilujícího střihu větru (DLS) a helicity je viditelná z grafu, 
potvrzující, že i ve střední Evropě má smysl používat některé predikční postupy podobné těm, jaké jsou využívány v USA. Vlivem rozdílnosti terénu 
a synoptických podmínek je vyhodnocování takových dat pak čistě orientační a nemůže v rámci Evropy sloužit jako nástroj pro přesnější varování, 
ale může v budoucnu sloužit k lepšímu odhadu podobných situací, které již několikrát byly ne zcela logicky značně podceněny kontra, případy, které 
naopak byly řešeny ač ve výsledku nic nezpůsobily. Použití indexů jako je helicita, střih větru a kombinace překryvu s dostatečnou plochou labilizace 
vyjádřené na sondážním měření, spolu s přihlédnutím k indexům typu BRN (Bulk Richardson number) či BRN shear a další je možné předvídat 
zvýšený až takřka jistý výskyt rotujících bouří, supercel nad danou oblastí, ale už nám žádná z těchto metod neprozradí, zdali se tornádo kdy a kde 
vyskytne,. Takovouto technikou nedisponuje ani USA a takřka jisté, že se ani při té nejlepší koordinaci a spolupráci s amatérskou veřejností a lovci 
bouřek, nemůže zcela předcházet podobným jevům, ale je určitě je možné



4.0 Evropská tornáda
 Nebylo překvapením, že mnoho lidí po shlédnutí modelových výstupů dospělo k názoru, že se 
může dne 24.6.2021 objevit tornádo, respektive výskyt supercel byl v daném dni prakticky roven 
jistotě, ale tento predikční proces se snáze popisuje než v praxi provádí a už vůbec není možné 
dopředu předvídat takhle silná tornáda a to ani nad územím Spojených Států. Musíme si uvědomit 
jaké informace reálně máme o genezi tornád, která nám říkají, že jde o jev lokálního charakteru 
ovlivněný lokálními podmínkami a stavem v jakém se právě nachází bouřková buňka, nyní 
všeobecně uznávaným popisem tornadogeneze je role RFD (rear flank downdraftu) jako "ohýbače" 
pole horizontální vorticity, která se v průběhu života supercel "zkosí" a protáhne k zemi a tak se 
může projevit ve formě víru, který vlivem rozdílu okolních teplot zkondenzuje v podobě kuželovité 
nálevky, která rotuje a projevuje se u zemského povrchu svojí ničivou silou.Zejména v případě 
tornáda na Moravě nebyla jeho geneze ovlivněna pouze danými plošnými podmínkami, ale šlo o 
sérii událostí, které dominovým efektem umožnili jeho vznik, kde jeho síla byla samozřejmě už 
podporována okolním dynamickým prostředím. Je také nutné uvést na pravou míru, že se v tomto 
dni nad územím ČR vyskytlo mnoho supercel, ale tornado se objevilo pouze na jedné z nich. Jev, 
který byl zaznamenán v obci Stebno, byl nakonec hodnocen, jako downburst, ač i ty jsou někdy 
schopné páchat škody rovné síle F1-F2 tornáda.

Většina tornád v EU způsobuje jen malé škody a nebo se vyskytují v neobydlených oblastech. 
Můžeme jen spekulovat kolik nebezpečných tornád a jejich reálná intenzita by byla odhalena, 
pokud by Evropa čelila podobnému ročnímu počtu tornád jako je tomu v USA, když zohledníme 
fakt, že oblasti zasažené v USA tornády, bývají často řídce obydlené a tamější stavby jsou 
postavené z méně odolných materiálů. Pak si snadno můžeme domyslet, že i některá Evropská 
tornáda, zde hodnocená na základě škod na pevných betonových stavbách, by v USA byla 
hodnocena jako silnější, díky schopnosti poničit větší počet lehčích budov. Tento nepoměr vede 
samozřejmě k nutnosti upravení F-Stupnice pro Evropské účely se zohledněním parametrů 
Evropského typu staveb, na těchto úpravách hodnocení síly Evropských tornád se už delší dobu 
pracuje. Je také důležité podotknout, že Moravské tornádo je momentálně nejsilnějším tornádem, 
jaké se v roce 2021 vyskytlo na celém světě co do počtu obětí, tak i počtu škod. 

Podobná situace se odehrála ve dnech 15-16.8.2008 v Polsku,
s celkem 12 potvrzenými tornády a 4 obětmi na životech, 
vyskytlo se zde několik tornád o síle F3. I během tohoto 
tornádo outbreaku se spekulovalo o tornádech F3+, ale 
nakonec žádné nedosáhlo síly F4. To ale neznamená, že se v 
Evropě nevyskytují i tornáda o síle F4/F5. Jako další případ 
nám poslouží tornádo F4 ze dne 20.7.1931, které poničilo 
město Lubin v Polsku, nebo F4 tornádo nedaleko českch 
hranic s Polskem u obce Stronie dne 20.8.1946. Dalším 
příkladem z nedávné doby může být velmi silné F3 tornádo z 
Německa u města Butzow ze dne 5.5.2015. Problémem 

odhadu počtu tornád nad vybraným územím v EU, je také problematika vyhranění území na kterém 
počítáme případy tornád. Například nejsilnější tornádo na území ČR bylo tak známé Pražské 
tornádo zapsané i v Kosmově Kronice z 11 století, ale co třeba tornáda na území Rakouska 
Uherska? Nebo dalších celků v průběhu změn hranic Českých Zemí? Absence většiny informací či 
jen kusé a ne příliš validní informace ze středověkých kronik napovídají, že tornáda zde byly 
odnepaměti, ale je těžké posuzovat jejich výskyt jen podle moderních hranic ČR, jelikož pro 
bouřky, tornáda neexistují politické a geografické myšlené hranice tak jak je známe z atlasů, tyto 
"hranice států", dělají z tornáda "Polské" ač je například vzdálené jen pár km od Českých hranic a 
vytváří pak psychologický dojem "vzdálenosti" takových jevů ač se vyskytují v prakticky stejných 
podmínkách a geografickém/orografickém prostředí jen politicky situované do jiné země.



Když se podíváme blíže na některá nebezpečná
tornáda v Evropě F3-F4, vracíme se zpět k otázce
jejich reálné intenzity a reálnému počtu silných
tornád F4/F5 nad územím Evropy. Srovnejme
opět pevnou betonovou stavbu s mnohem lehčími
stavbami jak je známe z okrajových částí
Amerických měst. Pevné Evropské či dokonce
středověké kamenné stavby odolávající větrnému
víru ve Spojených Státech ničí celá města
dřevostavby zanechávajíc obrazy zkázy a
poházených dřevěných kůlů. Na druhé straně si vezměme tornádo, schopné takřka srovnat se zemí 
10 z 80 vyšších kamenných budov evropského typu, kde takové tornádo může nakonec, bráno podle
počtu škod být označeno za silnější F2. Naopak to stejné tornádo působící v USA, by bylo už 
označené rozsahem škod za silnější F3. Tento relativistický pohled na reálnou sílu tornád 

porovnávanou schopností evropských staveb odolávat i 
silnějším tornádům jistě hraje roli v přesvědčení, že 
Evropská tornáda jsou "slabší". Samozřejmě, že i výskyt 
silných tornád F4-F5 je i v USA poměrně vzácný, takže 
všeobecná
představa USA,
jako planin plných
gigantických F5
širokých tornád je
zcela mylná, stejně

tak jako nutnost tornáda mít 2 km na šířku, aby bylo
schopné působit velké škody. Naopak i v USA jsou často
užší tornáda zodpovědná za mnohem větší škody, než
plošné, širší tornádo s pomalejší rotací.

Na těchto případech jasně vidíme rozdíly mezi
hodnotícím systémem síly tornád v USA versus v Evropě. Dalším problém je vliv některých 
fyzikálních faktorů, či predikčních metod pro předpověď pravděpodobnosti výskytu tornád v EU a 
v USA. Většina metod na predikci tornád je založená na objevech v USA a tyto algoritmy, 
meteorologické indexy či metodika je založená na tamějším prostředí a podmínkách. Je otázkou, na 
kolik se takové indexy a předpovědní postupy dají aplikovat v rámci Evropy a České republiky. 
Vliv střihu větru a helicity jako predikčních parametrů pro rozvoj nebezpečných tornád v EU je 
značně problematický, musíme zde zohleňovat více lokálních orografických vlivů, změn v proudění
vlivem kopcovitého terénu, který může lokálně vytvořit oblast se zvýšenou helicitou či střihem 
větru či na naopak takové podmínky zcela znemožnit. Tak či tak, se ukazuje, že i v Evropě je 
korelace mezi hodnotami střihu větru DLS (0-6 km), Helicitou 0-3 km / 0-1 km a následnou 
pravděpodobností výskytu nebezpečných jevů. Srovnáváním sondážních měření, která předcházela 
výskytu nebezpečných bouří, supercel, tornád či mezoměřítkových systémů je evidentní, že vyšší 
hodnoty dynamické podpory spolu se vzrůstající labilizací logicky poukazují i v rámci Evropy na 
vyšší pravděpodobnost supercel a nebezpečných jevů s nimi spojených. Je zřejmé, že zejména v 
posledních letech se situace s vhodným překrytím CAPE/SREH nad EU objevují v pravidlené míře.
Nutno však podotknout, že jen malé procento těchto situací s vhodným překrytím 
CAPE/SREH/SHEAR vyústilo v nebezpečná tornáda, ale i tak přináší takové situace velmi 
nebezpečné doprovodné jevy jako jsou ničivá krupobití, lokální záplavy či škody způsobené 
nárazovitým větrem, downbursty/microbursty. Je tedy nutné, tyto predikční pomůcky v podobně 
zohlednění helicity, střihu větru konra CAPE či dalších indexů (BRN/BRN SHEAR/TQ INDEX, 
STP, SCP atd) zohledňovat a přihlížet k nim více i v rámci Evropského systému předpovídaní 
nebezpečných doprovodných jevů. 



Role změny klimatu v "navyšování" počtu případů supercel či tornád je diskutabilní a spolu s 
lepším technologickým vybavením, radarovou technikou, či větším zájem obyčejných lidí o danou 
tématiku, logicky vedlo k "supercelárnímu boomu", který ale by měl být korigován ze strany 
oficiálních úřadů, tak aby nedocházelo ke špatnému vyhodnocování většiny silných bouřek jako 
"supercel", šířených jako desinformační hoaxová kampaň v rámci mnohých samozvaných, zejména 
facebookoých skupin, které lidem slibují zaručené předpovědi. Tyto informace pak mohou v samém
důsledku vést k podceňování slova "supercela", jen jako "tmavé silnější bouřky", což i když by byl 
jejich výskyt oficiálně zahrnutý v předpovědích, by už následně neměl žádný varovný efekt pro 
posluchače.

Je také dobré uvést na pravou míru, že slovo supercela, nemusí ve všech případech samozřejmě 
znamenat jen gigantické bouře schopné plodit silná tornáda či veliké krupobití. V podmínkách s 
nižší labilizační podporou, ale současně s překryvem slabé CAPE/SREH/SHEAR se můžou 
supercely objevovat i v menší podobě zasahující do nižších pater atmosféry jako tzv. "Low Topped 
Mini Supercely". Tyto menší kopie velkých supercel jsou i tak schopné produkovat výraznější 
nebezpečné doprovodné jevy, jako je krupobití či silný nárazovitý vír, nebo tornáda. Ale obecně 
jsou tyto menší supercely hůře detekovatelné v rámci radarových systémů, jejich radarové signatury
nejsou tak dobře vyjádřené a v některých případech jsou tyto buňky i buď jen velmi málo a nebo 
někdy i vůbec, doprovázeny bleskovou aktivitou. Tímto tématem se zabývám dlouhodobě ve svém 
"Low Topped Convection Research", podrobnější informace o těchto jevech najdete na mém webu: 
http://research.katja.cz/index.html (V anglickém jazyce přepisováno z CZ-na webu se pracuje) 

Oficiální ESWD (European Severe Weather Database) 
databáze, vybraných případů tornád v období mezi 1.1.2010 a 
1.9.2021 ukazuje , že nad územím ČR se vyskytlo pouze 11 
oficiálně potvrzených tornád, systém ESWD. Toto číslo 
samozřejmě neodpovídá zcela realitě, jak můžete vidět na 
obrázku níže, který je převzatý z oficiálních stránek 
spadajících pod CHMI, (tornada cz) Databáze tornád, 
nebezpečných jevů je dozajista potřebnou pomůckou, která 
nám může ukazovat postupný zvyšující se trend výskytu těchto
jevů nad územím Evropy. Na druhé straně ani takováto 
databáze neukazuje všechny případy a nezahrnuje databázi 
oblačných nálevek (funnel cloudu-kdysi obsahovala) po revizi 
databáze ESWD řada neověřených případů byla odstraněna. 
Absence většího zapojení lidí do verifikací těchto jevů je 
dalším problémem, jelikož není v silách žádného institutu, 
stíhat ověřovat či přímo v terénu sledovat chování a reálné 
počty supercel či tornád nad územím ČR. Je nutné se více 
zaměřit na přesnější trasování supercel, které v rámci ČR je 
dosti pozadu a stále se čeká do dnešních dní na zakreslení tras 
supercel pro léta 2018-2021. Absence hlubšího zájmu o 
takovou činnost bohužel vyústila v nepřesné informace o 
reálném počtu tohoto typu bouřek nad územím ČR. Právě tyto 
problémy otevírají debatu o větším zapojení dobrovolnické 
činnosti, případně brigádní pro "amatérské" meteorology, 
pozorovatele, lovce bouřek jako dalšího nástroje a součásti 
metodiky posuzování těchto jevů a jejich lepší archivace. 
Současně také je zde otázka reálné objektivity posuzování 
těchto jevů oficiální cestu, spolu z absencí možnosti si takové 

informace verifikovat, například produktem Radial Velocity, který je stále veřejnosti nepřístupen a jeho přesnější kalibrace na 
zachycování potenciálních rotací, které ostatně byl schopen zachytit i v rámci projektu Low Topped Convection v rámci menších 
konvektivních buněk, bez bleskové aktivity, ale stále vykazujících přítomnost perzistentní rotace což logicky přináší otázky ohledně 
detekce v rámci mnohem výraznějších bouřkových jádrech a otevírá další otázky ohledně kompetentnosti. Nutnost zapojení 
veřejnosti a "meteo samouků/lovců" je nutnou součástí následného pokroku v příštích dekádách české meteorologie, tak jako tomu je
v Německu, či v USA, protože jedině tak je možné získat reálný a ucelený pohled na chování supercel a tornád nad územím ČR a 
Střední Evropy. Větší spolupráce a komunikace napříč zeměmi Střední Evropy či spolupráce v rámci meteorologických skupin v ČR,
Německu, PL, Slovensku navzájem je žádoucí. Bez tohoto kroku směrem k západnímu smýšlení a přístupu k celé věci, nebude nikdy 
systém výstrah skutečně fungovat a to také dílem absence reálných zkušeností s danými jevy oficiálními úřady, jelikož pouhá 
teoretická znalost tornád či supercel není dostatečná pro pochopení jejich reálného chování či schopností správně interpretovat 
radarová data a odhadovat budoucí vývoj, postup těchto bouřek v reálném čase ve spolupráci např s certifikovanými lovci 
bouřek/výzkumníky oficiálními úřady formou školeních či vstupních testů konaných např v rámci Meteo kroužku, pod supervizí 
studovaných meteorologů.



5.0 Databáze supercel a radarová politika v České republice, role 
lovců bouřek 
Databáze supercel je poměrně novým aspektem v pokusech o trasování těchto nebezpečných bouří 
v České republice. Situace a celkové vnímání "supercely" jako něčeho relativně často se 
vyskytujícího nad územím ČR či EU se s každým rokem také zlepšuje a mění se zastaralé názory o 
třech supercelách za rok a podobné, nyní již dávno překonané teorie a dogmata. V době komunismu
byla západní literatura pro studující meteorology prakticky nedostupná, takže podrobnější 
informace o predikci supercel a celkově informacích o tornádech byly značně kusé. S postupujícími
roky se situace zlepšovala a s nástupem většího rozšíření internetu a dostupnosti zahraniční 
literatury se povědomí o supercelách a tornádech začalo šířit jak mezi vědeckou obcí, tak laickou 
veřejností. Samozřejmě, že meteorologové znali pojem supercela, tornádo apod. , ale nedostačující 
technické vybavení společně s malým zájmem o danou tematiku širokou veřejností zapříčinilo, že 
první změny se začaly projevovat až kolem roku 2007, kdy byla založena Amatérská 
Meteorologická Společnost (dále jen AMS.) která spolupracuje dodnes s ČHMÚ. Během let se 
rozrostla členská základna na desítky nadšenců a následně se z některých nakonec rekrutovaly 
budoucí pracovníci ČHMÚ či meteo pozorovatelé v rámci oficiální sítě meteorologických stanic 
CHMU. Během následujících let se na české meteorologické scéně objevovaly menší či větší 
subjekty združující lovce bouřek či pozorovatele, jako jednu z dalších skupin uvedu (CTRA) Czech 
Thunderstorm Research Association, kde se prováděl výzkum trasování supercel také, ale narazilo 
se na ty stejné problémy nedostaku dostupných dat, ale i tak byla odvedena dobrá práce a koncepční
návrhy. Některé menší skupiny působící zejména na facebooku, využívající zvyšující se mediální 
pozornosti k těmto jevům, která sice vedla k postupně většímu rekrutování nových členů v rámci 
meteorologických dobrovolnických skupin, ale na druhé straně vedla, jak jsem uváděl v 
předchozích kapitolách, k šíření různých poplašných zpráv a desinformací či větší či menší antipatie
v rámci těchto skupin. Prakticky jediným oficiálním zdrojem informací o databázi supercel je ta, 
kterou můžeme nalézt na stránkách AMS: https://www.bourky.com/projekt-databaze-supercel/ Zde 
dostupné mapy ukazují formou barevného odlišení pro vybrané dny s výskytem supercel, kdy 
například pokud se v jednom dni objevilo více supercel jsou označeny stejnou barvou. I přes toto 
chválihodné snažení, mnoho případů supercel zůstává stále neověřeno, nijak oficiálně 
neverifikováno ač se v některých případech jednalo i o poměrně silnější případy. Databáze supercel 
je do dnešních dnů nedokončená a poslední statistickou mapu můžeme nalézt jen pro rok 2017, od 
té doby se nové neobjevily. Z vybraného počtu supercel (v rámci databáze AMS) vyplývá, že 
nejvyšší počty supercel byly v oblasti Hlavní Města Prahy (v letech 2007-2013), ale se zohledněním
trendu posledních let, je oblastí největší aktivity Českomoravská Vrchovina, jižnější-jihovýchodní 
části Vysočiny. Důvod nezájmu o zlepšení databáze supercel v ČR ze strany oficiálních úřadů není 
oficiálně známo, z neoficiálních zdrojů či personálních komunikací vyplývá, že lidově řečeno "na to
není čas" a že prakticky veškerá činnost zabývající se hlubším zkoumáním supercel či tornád 
patřila, minimálně donedávna, do dobrovolnické činnosti po pracovní době a to ještě jen pokud 
daná osoba vykazovala zájem o danou problematiku a byla ochotná vyhranit si čas na takovou 
práci. Důvod takového přístupu mě není znám, ale neoficiálně jsou tyto informace známy mezi 
většinou členů "amatérských" meteorologických spolků a v průběhu let byla více či méně 
kritizována a dotazována, bez uspokojivého vysvětlení.Dalším problémem v trasování supercel je 
jejich detekce pomocí českého radarového systému, o kterém bude pojednáváno na další stránce, 
ale obecně se dá říci, že oba radary, jak radar nacházející se v Brdech, tak radar Skalky jsou schopni
zachytit bouřkové jevy ve vysokém rozlišení a ve velkých detailech, spolu se schopností měření 
takzvaných radiálních rychlostí, které pomáhají odhalit případné rotace v rámci bouřkových buněk. 
Z informací, které mám k dispozici je ale tento produkt "radial velocity" kalibrován tak, že není 
schopen vykreslovat příliš přesně detekované rotace v rámci bouřkových buněk. Tyto nedostatky 
mohou vyústit v pixelizaci/artefatky na radarových odrazech a ztížit tak analýzu v takřka reálném 
čase. Další otázkou je schopnost interpretace takových dat, která jsou používána zejména v USA 
pro sledování, detekci potencionálně nebezpečných bouří.



Ale jen sama přítomnost rotace na radaru, ani v rámci varovného systému v USA neznamená 
automaticky přítomnost tornáda. Bohužel zatím jedním z nejspolehlivějších způsobů detekce 
tornáda, respektive 100% verifikace, že opravdu daná buňka, na které je detekována rotace 
produkovala tornádo, je jeho přímé pozorování v terénu a následné nahlášení, sdílení apod. Existují 
různé radarové signatury naznačující, že se tornádo nejspíš s nejvyšší pravděpodobností objevilo 
jako TVS (Tornado Vortex Signature). Schopnost našich radarů reálně vidět tyto rotace je 
diskutabilní, jelikož ČHMU tato data nesdílí s veřejností až na výjimečné případy, či případy, které 
byly pozorovány členy AMS. Absence možnosti jakkoliv verifikovat rotaci pomocí radarových 
produktů vystavuje i dobrovolné pozorovatele riziku střetu s velice nebezpečnými bouřkami, 
případně ve velmi vzácném, ale jak nám ukázala Jižní Morava, ne nemožném případě i tornáda. 
Nutnost sdílení těchto dat s veřejností a nebo alespoň s vybranými lovci bouřek, kteří by například 
prošli jistou formou prozkoušení, školení či testů pro získání akreditace na schopnosti pracování s 
pokročilejšími radarovými daty je jednou ze základních podmínek k tomu, aby bylo možné v 
budoucnu minimalizovat podobné jevy. Nemůžeme pomocí radaru ani pozorovatelů zachránit domy
od zboření či auta od krupobití, ale je otázkou, kde přesně určit hranici pro vydávání varovného 
systému, například před krupobitím, překračujícím hranici 6 cm, která se hojně vyskytovala i dne 
24.6.2021, ale kvůli šokujícím fotografiím z oblasti Hodonínska se hlášení o ničivých krupobitích 
prakticky vytratily v návalu zájmu o Jihomoravské tornádo, ač jsou tak veliké kroupy schopné ničit 
majetek a zejména vozidla, takže včasné varování před takto ničivým krupobitím má dozajista 
smysl a to formou například varovných SMS rozesílaných samosprávou spolupracující v rámci 
vytvořeného výstražného systému, který by byl spojený s radarovým oddělením CHMI, kam by 
akreditovaní a proškolení pozorovatelé hlásili svoje pozorování z terénu, které by bylo okamžitě 
verifikováno odborníkem radarového oddělení a následně byla vyslána varovná zpráva obcím, 
případně hasičským sborům. Tento proces by v reálu za použití
jednoduchého systému založeného například na mobilních
aplikacích, které by využívaly profesionální pozorovatelé v terénu
neměl být problém a mohl by zkrátit dobu potřebnou na vydání
efektivního varování v rádu minut, do 10-15 min, což může někdy
znamenat rozdíl mezi katastrofálními škodami na majetku a jejich
zmírněn, ale bez zapojení většího počtu lidí, není v silách oficiálních
úřadů takové případy efektivně vyhodnocovat a už vůbec ne ve
větším počtu, proto je nutnost zveřejnění těchto dat zcela nezbytné,
tak jak tomu je například DWD (Deutscher Wetterdients).

Další otázkou je kvalita veřejně poskytovaných radarových dat veřejnosti po 10/15 minutách, 
(ZMAX-maximální radarová odrazivost) a produkt CAPPI (2.0), tedy zobrazení radarového měření 
na elevaci kolem 2 km výšky. Nezapomeňme na princip fungování meteorologického radaru, který 
skenuje různé části atmosféry v daných elevacích (0.5-1,5-2,5 atd...). Důvodem pro toto skenování 
je získání kompletního přehledu o síle a radarových signaturách pro tu danou vrstvu. Produkt 
ZMAX je vlastně sloučením kompletní radarové odrazivosti, kdežto produkty CAPPI zobrazují 
vybrané řezy. To je důležité i v rámci odhalení rotace bouřkových buněk, hledáním rotace v té dané 
elevaci, výšce, jelikož rotace není vždy viditelná na všech elevacích stejně.Pro přesnější zobrazení 
rotace a jejího potvrzení se využívá kombinace více radarů, tedy úhlů pohledu na danou bouřkovou 
buňku z radaru A,B,C atd (podle dosahu daných radarů). V České republice máme radary pouze 
dva, ale i tak je to pro základní představu dostačující, ale pro větší přesnost, by byla vhodná 
instalace radaru třetího, o kterém se již několikrát hovořilo, ale bez většího posunu. Celkově data 
poskytovaná běžné veřejnosti jsou nedostačující a je nutné všem lidem poskytovat minimálně 
základní radarová data po 5 minutách, společně s daty pro minimálně 3 základní elevace a to jak 
radarové odrazivosti tak produktu radial velocity. Tyto produkty si ostatně platí lidé ze svých daní a 
nemají ani tak na ně přístup? V dnešní době je hojně využívána například aplikace meteor, kterou se
naučili používat desetitisíce lidí po celé České republice, takže rozhodně argument o "nezájmu" o 
takové produkty je irelevantní ač občas zazníval v meteorologických kruzích a je spíše aktem 
nezájmu z druhé strany.



A co se týče větší složitosti a interpretaci takových dat, není nic jednoduššího než k daným 
snímkům přiložit základní vysvětlení principů takových produktů a jak v nich číst a jak je správně 
interpretovat. V samém důsledku by takové zveřejnění přesnějších dat ve vyšším rozlišení 
minimálně posílilo schopnosti pozorovatelů efektivněji trasovat supercelární bouře, jelikož by díky 
těmto produktům už přesně bylo jasné, která daná buňka rotaci vykazuje, která ne. V rámci 
neoficiálně - oficiálních informací je řečeno, že data jsou nedostačující či špatně interpretující, 
vyjadřující rotace či síly případných supercel, jak ale bude uvedeno na příkladech níže je zřejmé, že 
i tato argumentace je irelevantní a neobstojí.

5.1 DATOVÝ ARCHIV PRO VEŘEJNOST-V REÁLNÉM ČASE? / DATOVÝ SERVER

Dalším aspektem je aspekt finanční náročnosti zřízení takové databanky s poskytováním lepších 
radarových dat veřejnosti či edukovaným lovcům bouřek. Ukážeme si nakolik by zřízení takové 
databanky bylo náročné a srovnáme to s daty ze sousedního Německa poskytujícího podobně 
širokou paletu dat (v Německu ve formě HDF5). Ale pro běžnější uživatele je přijatelnější klasická 
exportovaná forma už hotového obrázku ve formátu .PNG. Běžný, nyní dostupný snímek z radaru 
(kompozitní spojený z obou radarů v nízké kvalitě a ještě v časech jen po 15-15 minutách, produkt 
ZMAX, má průměrně mezi 15-30 kb. Budeme počítat s průměrnou velikostí souboru 30 kb a 
srovnáme ho s datovou náročností při zřízení databanky poskytující lidem podrobnější radarová 
data.Příkladem může být surový snímek z produktu storm relative velocity , kde jeden snímek z 
Brdského radaru má velikost: 74,4 kb. Snadnou matematikou dojdeme k následujícímu: 1 hodina 
má 60 minut tedy: 60x24=1440 minut / 5 =288 snímků za den po 5 minutách což odpovídá: 74,4 kb
x 288= 21 427.2 kb, což odpovídá 21,4272 mb rozsahu dat za 1 den, vynásobíme dvěma+Radar 
Skalky= 42 854,4 mb za jeden den.Toto je příklad jen v rámci jednoho produktu, pokud přidáme i 
další produkty nezbytné pro lepší sledování nebezpečných bouří jak veřejností tak pozorovately 
dojdeme přibližně k takovéto velikosti případného datového archivu (počítáme s průměrnou 
velikost souborů kolem 80 kb) Na následujícím srovnání datového archivu CHMU, následně 
myšleného zřízeného archivu s daty pro veřejnost a jeho srovnání s nabízenými produkty DWD si 
ukážeme teoreticky jaká forma dat by byla nejméně náročná na zatížení datových serverů CHMU::

Tabulka datové náročnosti veřejně dostupných produktů CHMU (soubory typu .png)

Produkt: ZMAX ZMAX Forec. ZMAX Masked ZMAX Masked 
forec

CAPPI 2.0 CAPPI 2.0 forec.

1 h (mb) 0,36 mb 0,216 0,324 mb 0,216 mb 0,24 mb 0,144 mb

Celková za 24 h 
(mb)

8,64 mb 5,184 mb 7,776 mb 5,184 mb 5,76 mb 3,456 mb

CELKEM ZA CELÝ DEN (VŠECHNY PRODUKTY: 36 mb (pro 1 radar) = 72 mb / 1 den z obou radarů

ARCHIVACE 3 dnů zpětně: 216 mb (celkový)

Poznámka: (hodnoty jsou zprůměrované), Zmax-Masked je kombinace cappi a maximální odrazivosti pro lepší vykreslení 
dopadajících srážek na zemský povrch. Forec. Značí předpovědní snímky pro predikci vývoje na dalších 10-20 minut, pro každých 5 
min+ odhad.

Tabulka datové náročnosti jednoho radaru (jako výsledné soubory   typu .png)

Produkt ZMAX
HD

CAPPI 0,5 CAPPI 1,5 CAPPI 2.0 CAPPI 3,5 Rad Velo
0,5

Rad Velo
1,5

Rad Velo
2,5

Rad Velo
3,5

Hydro
Class

1 h (mb) 0,96 mb 0,96 mb 0,96 mb 0,96 mb 0,96 mb 0,96 mb 0,96 mb 0,96 mb 0,96 mb 0,96 mb

Celová za
24 h (mb)

23.04  mb 23.04  mb 23.04  mb 23.04  mb 23.04  mb 23.04  mb 23.04  mb 23.04  mb 23.04  mb 23.04  mb

CELKEM ZA CELY DEN (VŠECHNY PRODUKTY): 230.4 mb (pro 1 radar) = 460.8 mb / 1 den z obou radarů

ARCHIVACE 3 dnů zpětně:  1382,4 mb / 1,4 GB

Celkové navýšení oběmu dat v rámci nového data archivu o: 540%



DWD šlo ve své politice poněkud jiným směrem a můžeme u nich vidět větší příklon k západnímu 
přístupu ohledně sdílení dat veřejnosti a spolupráce s amatérskými pozorovateli. Německý systém 
je v mnoha ohledech podobný tomu Americkému a funguje velice rychle a efektivně, pokusy o 
zavedení tohoto systému i v ČR byly diskutovány v různých obměnách celé roky, ale bez 
výraznějšího efektu.DWD také disponuje tzv. open data serverem (opendata.dwd.de/weather/radar/)
Na tomto webu je možné v sekci radar/sites si vybrat příslušný produkt a pomocí programu Python 
dekódovat radarové snímky, které jsou zde uložené ve formátu HDF5, tedy komprimačním typu 
souboru, který je hojně užíván meteorologickými ústavy po celém světě, spolu s formátem .BUFR, 
jehož dekodování je ale v systémech Windows slozitější, naopak soubory HDF5 jsou pro 
pokročilejší uživatele (uvažujme zkušenější pozorovatele a vážnější zájemce o studium 
meteorologie i z řad lovců/veřejnosti) dostupnější i v rámci systému Windows, stejně tak jako 
možnost v reálném čase zobrazovat tato data poskytovaná DWD, včetně produktu radial velocity 
pomáhajícího k odhalování rotací bouřkových či ne-bouřkových konvektivních buněk a to i na více 
elevacích. 

Srování datového zatížení open data serveru DWD 

(archivace 3 dny zpět s automatickým odmazáváním každých 5 minut)

Jeden soubor typu hdf5 (polaritmetic filter )vel: 60-120 kb a (filter simple) 60-120 kb

Celkem v 1 odkazu: 577 souborů.

Příklad datasetu pro základní data: Radar Dresden: (v každém produktu vzdy online kolem 577 souborů:(1 soubor průmer 80 kb)

Produkt: Precip Z 
Poliaritmetic

Precip Z
Filter Simple

Sweep Z 
Poliaritmetic

Sweep Z
Filter Simple

Sweep V
Poliaritmetic

Sweep V
Simple

Celkem mb 46,16 46,6 46,16 46,16 46,16 46,16
Poznámka: DWD nabízí větší řadu produktů, zde se počítá jen s těmi nejnutnějšími tedy radarové odrazivosti Z a radilních rychlostí 
V. Precip Z (zmax maximální sloučená odrazivost). Sweeps (elevační produkty možnost skenů na různých úrovních / výškách 
atmosféry)

CELKEM: 279.6 mb cože je o 79% méně než by měl teoretický dataserver CHMU (1382,4 mb)

Závěr:

Ukazuje se, že použití souborů PNG, je datově náročnější než používání formátu HDF5, tak jak to mají k dispozici v 
rámci DWD open data serveru. Soubory .PNG jsou samozřejmě uživatelsky přijatelnější pro širokou veřejnost a je 
otázkou, jaké jsou reálné rychlostí limity data serverů CHMU, tyto informace jsou interní a bohužel je nemám jak si 
ověřit, ale z logiky věci vyplývá, že data server o velikosti kolem 1,4 GB by neměl být zase tak obrovským zatížením 
pro servery CHMU, když podobně veliký data server jde zřídit poměrně jednoduše i jako běžný občan bez přílišného 
zatížení+ se zohledněním špičkové IT podpory oficiálního úřadu, by to neměl být tak finančně nákladný problém, či by 
se do zřízení takového data serveru či jeho podpory jistě zapojili i někteří lovci, pozorovatelé například formou ročních 
příspěvků na udržování takového data serveru odkud by následně mohly čerpat tato data. Další variantou by bylo 
zřízení data serveru po vzoru DWD, tedy ve formátu HDF5, které by sice velikostně bylo méně náročné, ale prakticky 
by znemožňovalo přístup k těmto datům komukoliv z běžné veřejnosti, kdo by nebyl schopen tato data efektivně 
dekodóvat, zde by prakticky přístup byl limitován jen na lidi ochotné  si nainstalovat další potřebné programy a naučit 
se pracovat alespoň v základech s programy Python,Anaconda atd...Poslední možností by byl server převádějící 
automaticky soubory ve formátu HDF5 pro veřejnost do formátu PNG jen v online podobě s data archivem například 
jen na 2-3 hodiny zpětně v rámci online aplikací a bočním úložištěm HDF5 souborů, odkud by si lidé zdatnější s prací v
IT sféře mohly tyto soubory stahovat a otevírat pro svoje účely či během pozorováních sami. Otázka je jaká by byla 
reálná poptávka po těchto datech širokou veřejností a zda-li by oficiální úřady byly schopné veřejnosti efektivně 
objasnit přínos takových dat a zda-li by byla i ve sféře běžných lovců bouřek ochota se učit těmto novým produktům. 
Bez ohledu na tyto skutečnosti, jsou tyto produkty součástí systému, který je hrazen z veřejných financí a proto je 
logické, že by měl být i veřejnosti přístupný, jelikož se nejedná o data podléhající státnímu tajemství či vojenské sféře. 
V neposlední řadě vzato podle zákona č. 106/1999 sb. O Přístupu k Informacím, by už jen z tohoto důvodu měl 
takovýto data server vzniknout a jsem přesvědčen, že i kdyby ho v reálu využívala jen menší část meteorologických 
pozorovatelů, takže i tak by takový krok přispěl k lepšímu trasování a podchycení mnoha nebezpečných jevů nad 
územím České republiky a veškeré argumenty o nesmyslnosti či nepodstatnosti poskytování resp. Ne-poskytování 
takových dat jsou čistě irelevantní a nejsou podložené žádným reálným důvodem pro to tento systém v co nejbližším 
termínu spustit.



Ukázky dat:

Supercela ze dne 24.6.2021 16:00 UTC

  Běžný volně dostupný snímek (po 10-15 min)    Reflecitivty 0,3 (HD rozlišení) PPI Relative Velocity 0,3 (HD rozlišení) šipka-rotace

Supercela ze dne 16.6.2016 17:00 UTC

 Běžně dostupný snímek Reflecitivity PPI,  rozlišení vyjadřuje        Relative velocity (šipky značí přítomnost rotace     
lépe přítomnost hook echa +mnoho radarových artefaktů ztěžujících derekci

      Relative velocity rozlišení 500 m Reflektivity (korekce) 11.6.2018 Radial velocity (šipka rotace)                 
nižší kvalita, menší přesnost, menší velikost souboru probelmatické vyjádření vlivem terénu-limita

Srovnání datové kvality volně dostupných podobných produktů veřejnosti (DWD)



Ukázka nedostatečného pokrytí dat, detekce rotací (šum/artefakty) ve vzdálenějších oblastech Čech od hlavních radarů, 
zejména severních, zde se pro čtení podrobnějších dat o rotaci vyplatí používat veřejně dostupná data buď komprimovaná ze
severu kachelmann či pomocí opendata sevrveru DWD. 

5.2 DATA Závěrečná Část

V rámci svojí práce v oblasti meteorologie jsem byl nucen vycházet z veřejně dostupných zdrojů 
(zejména před vstupem do Amatérské Meteorologické Společnosti, které CHMI poskytuje radarová 
data v nižším klasickém rozlišení, ale po 5 minutách) a vytvořit si vlastní webový nástroj, který 
jsem používal a stále dnes používám pro předpovědi a práci s radarovými daty, která jsou zde 
dostupná díky možnosti prohlížet si je v rámci řízení letového provozu po 5 min jako .gif soubor a 
to jak klasický tak extended (ČR a sloučené radary okolí) + sloučené letištní radary TAR (po 1 
minutě/malé rozlišení) Tento nástroj nazvaný Weather View používám už delší dobu pro vlastní 
účely jako interní webovou aplikaci.

Dalším problémem je správné pokrytí dat v rámci Evropy.
Existuje spolupráce v projektu OPERA-ODYSSEY a 
dalších projektů, databank kam jsou odesílány data z 
radarů po celé Evropě, včetně České republiky. Ne 
všechny radary jsou schopné poskytovat kvalitní data 
produktu "radial velocity", což je stále velkým 
problémem v celé Evropě. Jediná země, která je v tomto 
ohledu napřed je opět Německo se svojí bohatou sítí 
radarů a možností tak lépe pokrývat případné 
supercely/tornáda. Německo je také jednou z mála zemí, 
které už v dnešní době častěji uvádí možnost výskytu 

tornád v rámci svých oficiálních předpovědí.Dne 24.6.2021 byla buňka v oblasti Břeclavska 
snímána celkem 5 radary Jedním z Polska, dvěma ze Slovenska, jedním České republiky a dalším z 
Rakouska a dále ještě 4 menšími radary společnosti
Meteopress (1 v ČR, 2 v Rakousku, 1 na Slovensku).
Obrázek vedle ukazuje hlavní meteorologické radary
snímající dne 24.6.2021 celou situaci z nichž nejpřesnější
informace o buňce měl radar Malý Javorník na Slovensku a
následně Rakouský radarový systém. Bohužel striktní datová
politika Rakouska prakticky znemožňuje jakékoliv bližší
informace o datech z jejich radarové sítě, ale v rámci
oficiálních analýz CHMU jistě tato data jsou tamními
odborníky analyzována a musela být k dostání i onoho dne v
rámci Evropského systému OPERA. Je tedy otázkou,
nakolik je takový systém skutečně funkční, když nebyl
schopen včas odhalit natolik nebezpečnou bouřkovou situaci. Ignorujme na chvíli fakt výskytu 
tornáda a zaměřme se i na skutečnost, že tyto bouře a ne jen ta Hodonínská, byly schopné 
produkovat opravdu ničivé krupobití, před kterým dle mého názoru nebylo adekvátně varováno 
obyvatelstvo ČR a to ani ve chvíli, kdy se v rámci facebookových skupin objevovaly příspěvky lidí,



kteří přidávaly fotografie velikých krup (až 8 cm). Samozřejmě není možné vydávat zvýšená 
varování či spouštět systém veřejného varování-sirén na základě příspěvků lidí na sociálních sítí, ale
je zřejmé, že tento systém a i ona radarová spolupráce mezi státy má evidentně svoje nedostatky a 
nebo je zapříčiněna nekompetentností lidí, či nezájmem, časovým vytížením a plněním 
nesmyslných úkolů ve dnech, kdy by sledování těchto dat mělo mít absolutní prioritu. Odpovědi na 
tyto otázky může dát jen oficiální úřad sám, jelikož nikdo mimo tyto sféry nemůže adekvátně 
posoudit jak reálně probíhá takový den s předpokladem ničivých bouří uvnitř institutu. Ale 
nesporným faktem zůstává, že bez ohledu na počty tornád, či škody způsobené ničivým tornádem 
na Moravě je otázka k čemu vlastně je systém sdílení dat, který je využívaný jen úzkým okruhem 
lidí s velice pomalým systémem zpětného vyhodnocování případů, ke kterému dochází vždy až ex-
post, tedy ve chvíli, kdy takové analýzy jsou sice zajímavé a vědecky přínosné, ale pro poškozené 
obyvatelstvo zcela irelevantní. Můžeme jen spekulovat jak by takový systém fungoval, pokud by 
nebyl uzavřenou "bublinou" žijící si svým životem bez ohledu na snažení dobrovolných 
pozorovatelů (nejen v ČR) při jeho širším využívání jako nástroje včasného varování v případě 
živelných pohrom. Otázka metodiky takového varování mi nepřísluší posuzovat, jen se snažím 
poukázat na fakt, který jasně odhaluje, že se rizika s takto silnými bouřemi dají omezovat na 
nezbytně neodvratné a to za většího zapojení aktivních lidí, kteří v podobných dnech netrpělivě 
očekávají výskyt těchto situací a jsou obeznámeni dobře s podmínkami za pomocí veřejně 
dostupných modelů. Je nutné postupně přehodnotit tuto "meteo hegemonii" a začít směřovat tento 
systém směrem k západnímu způsobu uvažování a opustit staré konvence, které již několikrát vedly
k podcenění nebezpečných situací. Nebudu zde sloužit jen jako žalobce, ale i jako obhájce, 
uznávajíc, že práce s takovými daty z vlastních zkušeností není věcí příliš jednoduchou a nelze tedy
očekávat, že by široká veřejnost a amatérští lovci bouřek byly globálně schopni taková data 
efektivně využívat, ale jsem přesvědčen, že část těchto lidí by se do tohoto procesu velmi ráda 
zapojila či posunula svoje dlouholeté zkušenosti směrem k reálné práci, například i finančně 
ohodnocené, z praxe mohu upřímně říci, že existují jedinci a to nehovořím pouze o svojí osobě, 
kteří nad podobnými analýzami tráví dlouhé hodiny a dny a stává se jejich koníček prakticky 
"neplaceným zaměstnáním". Je otázka, kde stanovit onu pomyslnou hranici mezi koníčkem a 
přechodem do vyšších sfér a spolupráce s oficiálními úřady, tak aby nedošlo k dehonestaci práce 
vystudovaných a erudovaných vědců ve svém oboru, ale současně nedocházelo k plýtvání těmito 
daty pro nic v absolutně neefektivním procesu sdílení radarových dat v rámci takto nebezpečných 
situací.

e 

  Ukázka mé vlastní mapy trasování vybraných supercel z roku 2019, za použití dostupných radarových dat, fotografických materiálů
od lidí případně dat z Německé radarové sítě (v místech kde je možné ji využívat z důvodu pokrytí částí České republiky)



5.3 Obecné informace o radarovém systému v ČR

CZBRD

WMO Height
(m)

Band Doppler Polarization Range
(km)

Antena
Diam. (m)

Beam
°

Gain
dB

Frequency
(GHz)

11480 860 C Y D 260 4,5 0,95 46 5,63

CZSKA

WMO Height
(m)

Band Doppler Polarization Range
(km)

Antena
Diam. (m)

Beam
°

Gain
dB

Frequency
(GHz)

11718 730 C Y D 260 4,5 0,95 46 1.5.645

Přehled: Základní informace:

Jedná se o polarimetrický radar dopplerovského typu, pracující v pásmu C (vlnová dálka 5 cm)

Pracovní módy: 

LDR (H-only) je vysílán lineárně polarizovaný pulz v horizontálním kanálu, radarový přijímač vyhodnocuje horizontální i vertikální
kanály

STAR mod: Je vysílano současně horizontální i vertikální polarizací, přijímač vyhodnotí jak horizontální tak vertikální kanál

Minimální detekovatelná odrazivost v pásmu 260 km: 5 dBz

Informace o Vysílači:

Typ: Polovodičový modulátor, a koaxiální magnetron

Frekvence: v rozsahu 5 500 až 5 700 Mhz

Impulzní výkon: 250 kW

Délka pulzu: 0,5,- 0,8 ,- 1,0,- 2,0μs 

Opakovací Frekvence? 200-2400 Hz

Anténa:

Typ: Středová parabolická

Průměr: 4,5 m

šířka svazku 0,95°

Zisk: 46 dB

Analogová část přijímače

Typ: dvoukanálový lineární mezifrekvenční zesilovač

Minimální detekovaný signál: -117 dBm (pro délku 2,0μs)

Dynamický rozsah 101 dB (pro délku 2,0μs)

Mezifrekvence: 60 Mhz

Digitální Přijímač a zpracování:

Signální procesor: Vaisala Sigmet RVP-900

Digitalizace mezifrekvence: 16bit, vzorkování 100 MHZ, 5 kanálů (3 jsou využívány)

Dealiasing rychlosti: Dual PRF 2/3, 3/4, 4/5

Filtrovaní pozemních odrazů: Dopplerovské filtry pevné, adaptivní nebo GMAP (potlačení větší než 50 dB)

Korekce: Prahování  LOG, CSR, SQI, SIG, PMI

Dodatečné korekce: Filtrace Point Clutter (odstranění šumu/artefaktů) 1D Speckle, 2D Speckle filrrů

korekce útlumu odrazivosti  při výskytu silných srážkek pomocí poliaritmetických dat

Řízení radaru:

Typ: Vaisala Sigmet RCP-8 + IRIS-Radar Software

Měřící Módy: PPI, RHI, Volume, Sector, Manual

Možnosti lokálního monitorování: Real time display, ascope, BITE



5.4 Modernizace Radarové Sítě a další parametery:

V roce 2015 probíhala modernizace radarové sítě v ČR, v rámci výběrového řízení se nabízely 
následující firmy:

-Enterprise Electronics USA, výrobce původního radaru, který stál v Brdech, před jeho inovací

-OMNIPOL a.s ČR jako subdodavatel radarové technologie Vaisala Oyj Finsko (tato firma 
prováděla modernizaci softwaru na radaru v Brdech v roce 2007)

-Selex ES GmbH (Německo) Výrobce radaru, který byl instalován v roce 1995 na kótě Skalky

Pro výběr radaru byla rozhodující cena jako 90% hodnotící kriterium s 10% kriteriem dalších 
technických požadavků nad rámec výběru. Podle zprávy uveřejněné CHMU byl rozdíl v technické 
úrovni malý, tak se stala rozhodujícím právě cena, u nabídky firmy OMNIPOL a.s.. za necelých 65 
milionů Kč s DPH. Samotná realizace výměny radarů probíhala v průběhu roku 2015.

Původní nemodernizované radary měřily například jen 14 elevací (Brdy) a Skalky 20 elevací do 
vzdálenosti 256 km a opakovaly se každých 10 minut. Následně v roce 2009 se díky vzrůstající 
poptávce po 5 minutových odrazech změnila strategie snímkování  na interval 5 min ve 12 
elevačních úhlech, tyto parametry zůstaly dodneška více méně nezměněny.Po modernizaci díky 
lepším parametrům a možností vysílat více délek vysílaných pulzů byly vylepšeny skenovací 
postupy. Například na nižších elevační pásma mají lepší rozlišení díky delší délce vysílaného pulzu,
nebo například vyšší opakovací frekvence na vyšších elevacích, což pomohlo zlepšit maximální 
detekovatelné dopplerovské rychlosti. Raké díky rychlejším výpočetním schopnostem procesoru se 
zlepšilo rozlišení všech radarových dat., spolu s lepší eliminací nemeteorologických cílů a jejich 
snazšího filtrování. Pro odstranění pozemních odrazů jsou používány dopplerovské filtry, které 
potlačí odrazy s dopplerovskou rychlostí 0. Další novinkou je algoritmus GMAP (produkty GMAP 
se dají veřejně nalézt v rámci aplikace AisView pro leteckou dopravu či vypouštění dronů-přesnější 
radar v mírně vyšší kvalitě, dostupný veřejnosti po 5 minutách, ale v dosti nepřehledné a 
uživatelsky nevhodné aplikaci, která je mezi širokou veřejností prakticky neznámá). GMAP 
algoritmus  funguje tak, že pokud signál přijatý radarem obsahuje odraz jak od pozemního tak 
meteorologického cíle, dokáže je od sebe rozlišit a potlačí jen část signálu pozemního cíle, tím se 
zamezuje deformaci radarových odrazů na nejnižších elevacích.

Radar je také schopen pomocí LOG (Noise Offset) a CCOR (Clutter Correction) odstraňovat zbytky
signálu pozemních odrazů a odrazů vlastního šumu přijímače. Dalším problém je rušení Wifi 
signály na stejné frekvenci jako je radar, to je částečně kompenzováno PMI (Polarimtmetic Meteo 
Index) který dodatečně eleminuje rušení dat způsobené vysílači na stejné frekvenci. Spolu s radary 
byla dodána do ČHMU i pracovní stanice od firmy VAISLA společně se softwarem Vaisala Iris pro 
vzdálenou komunikaci a řízení radaru. Pro koncové uživatele je využíván software RVD/RPD 
vyvinutý na radarovém oddělení CHMU. Data jsou zakódována ve formátu RVD a následně 
odeslána do centra v Praze Libuši k dalšímu zpracování. Tento Software umožňuje velkou paletu 
radarových produktů filtrací úprav nebo informace sloučené z více radarů či výpočet radarových 
odhadů srážek, či zpracování radarových dat od sousedních zem (ExtendedRAD) Co se softwaru 
VaisalaIris týče já osobně jsem přišel do styku s ním v době, kdy jsem žádal pro svůj výzkum v 
oblasti "Low Topped Konvekce a rotací v rámci nižší konvektivní oblačnosti" firmu Vaisala na 
počátku roku 2020. Ta vyslyšela mojí žádost a obrátila se na ČHMU s přeposláním komunikace a 
mojí oficiální žádosti o přístup na tyto data pro další zpracovávání a analýzy rotací těchto jevů 
příbuzných supercel. Dodnes nepřišlo žádné oficiální vyjádření na tuto žádost ač jsem pak ještě 
osobně kontaktoval s podobnou prosbou konkrétní osoby z radarového oddělení CHMU a to ani po 
předložení ukázek vlastní práce s radarovými daty jak z ČR tak zpracováváním surových dat z 
produktů DWD pro případy , které se vyskytly v blízkosti hranic ČR. V rámci tohoto snažení jsem 
dostal přístup k produktům Vaisala Iris pro nahlédnutí fungování těchto radarů a systému pomocí 
Helsinského radaru též od firmy Vaisala.



Ukázalo se, že pomocí jednoduchého systému přihlášení se člověk (pokud by tehdy byla žádost 
vyřízena kladně) se může jednoduše napojit na celý systém Vaisaly Iris s přehledným uživatelsky 
přívětivým prostředí. Vaisala Iris software nabízel i možnosti řezat bouřkové buňky vykreslit 
radiální rychlosti, korelační koeficient či hydrometeorologickou klasifikaci, tedy všechny produkty, 
které nabízí i výstupní dataset Českých radarů. Rozlišení i schopnost vyjadřovat dobře 
meteorologické cíle byla ucházející i pokud srovnám tyto produkty s Německým systémem či 
Americkou sítí NEXRAD, se kterou jsem pracoval pomocí nástrojů jako NOAA Weather Tool či 
produktů od firmy Unidata s možností vyžádání datasetu přímo z archivu NOAA a následně 
otevřením pomocí těchto programů. Tuto činnost jsem využíval v rámci svého dalšího výzkumu v 
oblasti rotací spojených s přeháňkovou činností po dobu několika let, z důvodu nemožnosti 
provádět tyto analýzy s případy z České republiky.

6.0  Iniciace a radarová situace před tornádem F4
K první iniciaci blízko Českých hranic došlo přibližně kolem 
11:55 UTC severně od Norimberku. Sondážní měření z Prahy
a Kummersbrucku ukázaly vhodné podmínky pro rozvoj 
bouřek, ale s mnohem slabší dynamickou podporou a nižší 
labilizací než původně modely počítaly. Nejvíce dynamická a 
labilní hmota ležela jihovýchodně od Prahy, respektive čím 
dále na jihovýchod tím nestabilnější prostředí se zvyšující se 
podporou ze strany střihu větru a helicity, tedy v oblasti 
Moravy a severovýchodního Rakouska, jak můžete vidět na 
obrázku vlevo kde jsou zakreslené základní data naměřená 
sondážemi ve 12:00 UTC téhož dne Na dalších obrázcích 

vidíte zakreslené přibližné rozložení helicity ve 12:00 UTC (bráno podle sondážních měření) a 
následný vývoj-trend kolem 18:00.

Oblast hlavní bouřkové 
aktivity v pásmu 
táhnoucím se od 
Bavorska, přes severní 
okraj Rakouska, Moravy a

s výraznou bouřkovou 
aktivitou v oblasti Polska, 
podle předpokládaného 
vývoje a přechodu  a 
iniciace bouřkové aktivity 
na přední straně brázdy 
nízkého tlaku vzduchu



Přibližné rozložení tlaku založené na pohybu cílů na meteorologickém radaru (CERAD-Středoevropská síť) Kde je patrná oblast 
největší aktivity podél brázdy nižšího tlaku vzduchu a oblasti s nevýrazným tlakovým polem bez konvektivní iniciace s natlačováním
chladnější vzduchové hmoty od jihozápadu/západu. Výrazné teplotní rozhraní aktivizovalo rychlou a plošnou aktivaci bouřkové 
činnosti se vzrůstající dynamickou podporou, větrem stáčejícím se od jihu až jihovýchodu v nižších vrstvách atmosféry 850 hPa 
(podle predikčích modelů) Níže můžete vidět hypotetické sondážní měření z oblasti Lužice na Hodonínsku, bylo vytvořeno 
modifikací Prostějovské sondáže ze 12:00 UTC 24.6.2021 pro ilustraci možných hodnot v oblasti před výskytem silného tornáda, pro
ukázku celkového trendu zesilování dynamické podpory spolu s labilizací prostředí. Hodnoty pro modifikaci jsou z naměřených dat 
na meteostanici Lužice v čase 17:00-17:10,tedy několik minut před příchodem tornáda. 

MeteoStanice Lužice Data použitá pro modifikaci Prostějovské sondáže:

Teplota: 29,1 Celsia Vlhkost: 70% Rosný bod: 23,1 Celsia Směr větru a síla: 25,8° 
následně změna na 345°

Poznámka: Hodnoty směru větru byly změněny do 800 m nad zemí se předpokládaným stáčením větru a podle predikcí 
pro dané výšky modelovými výstupy z 12-15:00 UTC (24.6.2021)

Největším problémem u všech sondážních měření je jejich "blízkost" určení které měření lze považovat za relevantní 
pro určení reálných podmínek v daném prostředí před výskytem nebezpečného jevu. Darkow (1969) nabídl hodnotu 80 
km jako hraniční s rozdílem -45 až +1 h před a po vypuštění sondáže jako relevantní pro budoucí analýzy. Bohužel 
prostějovské sondážní měření bylo 5 h před výskytem tornáda, takže se jedná jen o teoretickou modifikací a prezentaci 
tornadického trendu a ne o reálný výstup.



7.0 Modelace a role slučování  a rozhraních (outflow boundaries) 
na vývoj a sílu tornáda

  Slučování Supercel
Role slučování (anglicky "storm merging") supercel a 
jeho role v tornádogenezi byla zmíněna v několika 
odborných žurnálech. Hastings,Markowski, 
Richardson, uvádí, že 54 % tornád zaznamenaných 
během tornado outbreaku v roce 1996 se objevily 15 
minut po procesu slučování. Na druhé straně pouze 57
% všech sledovaných tornád byly spojené přímo s 
procesem slučování, tedy byly důsledkem procesu 
slučování. Další studie z roku 2008 (Rogers) uvádí, že
celkem 183 případů silných tornád z celkem 669 
(27,4%) byly a vázány na proces slučování 
bouřkových jader/supercel. Nicméně silná tornáda F4-
F5 nejsou běžně spojovány s procesem slučování, je 

to samozřejmě z důvodu vzácnějšího výskytu těchto silných tornád, takže pravděpodobnost, že se 
objeví silné tornádo a ještě bude navázáno na proces slučování konvektivních buněk je menší, než 
že se objeví vlivem jiných pravděpodobnějších procesů, což v samém důsledku snižuje celkové 
počty zaznamenaných případů silných tornád oficiálně zaznamenaných jako vzniklých/ovlivněných 
procesem slučování. Provedené simulace slučování dvou supercel naznačují, že vznik tornáda je 
zapříčinění zesilováním přízemního vortexu (near-surface vortex do 1 km) a interakcí se sestupným 
proudem, který nahne/ohne pole horizontální vorticity. Tento proces se spouští krátce poté co se 
sestupný proud dotkne zemského povrchu. V některých případech je oblast vorticity ovlivněna i 
konvergenčními zónami což dohromady může vyústit v protažení vortexu k zemskému povrchu.

Slučování supercel se objevuje většinou v podmínkách s vysokou labilizací MLCAPE a nejsilnější 
tornáda spojená se slučováním se objevily v podmínkách se slabšími hodnotami MLCIN. Také bylo 
zjištěno, že většina procesů slučování supercel byla spojená s kolizí menší buňky, v mnoha 
případech (61%) nesupercelární povahy (nerotující) s hlavní, větší konvektivní buňkou. Další 
scénáře počítají například se slučováním konvektivních buněk podél outflow boundaries spojených 
s hlavní mateřskou bouřkou, tzv. "flanking line cells", ale to nebyl tento případ, který se objevil na 
Moravě. Také zde hraje velkou roli pozice hlavní buňky vůči sekundární buňce na kolizním kurzu, 
kvůli narušen pole proudění (inflow) do primární bouřkové buňky, tyto náhlé změny ve větrném 
poli a proudění způsobené interakcí dvou buněk zvyšují
riziko následné torádogeneze.
Sekundární buňky bývají většinou mnohem menší než
hlavní supercela s plochou kolem 30 km2. Obrázek vedle
ukazuje snímek z radarové sítě CZRAD těsně před
sloučením dvou buněk/supercel. Buňky sekundární s
průměrem 14,7 km a plochou 269 km2. Podrobné pochopení
procesu slučování supercek a vlivu na následnou
tornadgoenezi nebylo zatím kompletně prozkoumáno ve
všech aspektech a stále čeká na podrobnější zkoumání a
nové výsledky. Také je důležitá role outflow boundaries ze
supercel, které se pohybovaly za tornadickou supercelou na
Hodonínsku a hráli důležitou roli v zesílení horizontální
vorticity a tedy i tak rychlého zesílení tornáda během krátkého časového úseku.
Na základně informací o případu ze 24.6.2021 by byl onen případ "vzácným" i podle standartních 
definicí a pouček ohledně "slučování supercel".



Jak bylo řečeno jen malé procento případů slučovaných supercel bylo propojeny se silnými tornády,
také plocha sekundární buňky byla mnohem větší (269 km2) což je vysoce nad nejnižšími 
prahovými hodnotami plochy, nalezenými během výzkumu slučování supercel v USA. Slučování 
dvou supercel v oblasti nedaleko Břeclavska dozajista hrálo roli v následném rozvoji silného 
tornáda a může být bráno jako varovným signálem pro příští situace podobného typu. Nutno však 
podotknout, že ve dnech kolem 24.6 docházelo k více podobným slučováním, například k jednomu 
došlo v Bavorsku, a žádné tornádo se neobjevilo, nebo minimálně nebylo zaznamenáno, či (pokud 
vůbec) mělo tak krátké trvání a objevilo se nad neobydlenou oblastí, takže si tuto informaci 
nemáme jak ověřit + jak víme ne všechny případy slučování jsou navázány na následnou 
tornádogenezi. Proto je zřejmé, že v síle Moravského tornáda muselo hrát roli ještě něco dalšího.

8.0 Outflow Boundaries a další radarové znaky
Pro tento účel jsem použil analýzu slovenského radarového systému, z důvodu lepšího rozlišení. 
Vytvořil jsem produkt nazvaný "DIRECTIONS" či "WIND DIR". Je založený na sledování změn v 
proudění vzduchových mas od15:08 do 18:30 UTC. Z důvodu nedostupnosti podrobnějších dat 
oficiálními úřady, byla tato zdlouhavá metoda jedinou možností jak se pokusit simulovat proudění a
jeho změny. Pro další účely byly například i sledovány změny v proudění v produktech ZMAX vs 
CAPPI 2.0, tak aby bylo alespoň částečně viditelné jak se měnilo proudění a postup ze snímku na 
snímek. Obrázky dole jsou ukázkou této práce, která pomohla potvrdit přítomnost a vliv tzv 
"otuflow boundaries", kde došlo k interakci s OB mezi tornadickou supercelou a supercelami za ní 
jdoucími přibližně v oblasti kolem Břeclavska, tedy jen pár minut před spuštěním tornáda. Tento 
pohyb byl viditelný na radarových produktech jako posun nižší radarové odrazivosti směrem od 
severozápadu k jihovýchodu ač okolní buňky postupovaly dále k severovýchodu. Změny jsou 
zakresleny podle příslušného směřování k daným světovým stranám a změněny na příslušné barvy, 
tak aby šlo lépe vizualizovat větrné pole pro ten daný okamžik. Tento produkt samozřejmě nemůže 
konkurovat profesionálním radarovým měřením a produktům, ale i tak byl schopen odhalit 
přítomnost outflow boundaries a jejich přímou interakci s tornadickou supercelou.



Snímek na předchozí stránce ukazuje Slovenský radar SKRAD (maximální odrazivost pro čas 
15:55 UTC) pár minut před slučováním (šipka). Odstíny barev ukazují příslušné směry tak jak byly 
viditelné na radarových snímcích,  například odstíny fialové barvy ukazují postup od jihovýchodu, 
odstíny světle modré ukazují postup od západu až severozápadu (viz legenda v levém horním rohu).
Celý proces vykreslení změn proudění pro časy 15:55 a 17:20 je prezentováno dole. V první fázi 
byly vybraveny příslušné směry a následně zaneseny bílé šipky odpovídající daným směrům, 
nakonec byly přidány větrné proudnice.Na snímcích ze 17:20 UTC je jasně patrný rychlý pohyb od 
sev. Západu (odstíny zelené) prozrazující outflow boundaries interagující s tornadickou supercelou 
v době jejího postupu na Hodonín (outflow boundary je zakresleno na posledním snímku produktu 
WIND DIR jako žluté přerušované čáry. Pro účely této filtrace části odrazivosti byly odfiltrovány 
spolu s radarovým šumem. Na spodní straně stránky jsou klasické radarové odrazy překryté 
větrným polem, jako výsledný produkt.



Větrné pole (zoom), se zakreslenými konturami tornadické supercely jako proces interakce dvou 
outflow boundaries (modrého spojeného s tornadickou supercelou) a červeným ze supercel 
postupujících za hlavní tornadickou supercelou jdoucí na Hodonínsko. Oblast interakce ležící v 
jihovýchodním/východní týlní části.

Obrázek E. Ukazuje idealizovaný radarový 
snímek dvou outflow boundaries. (A) viditelné 
nejlépe kolem času 16:20 a (B) viditelné v 
časech kolem 16:40 UTC pohybující se velmi 
rychle k jihovýchodu. K interakci s 
Hodonínskou supercelou došlo přibližně v čase 
16:55-17:00 UTC. Krátce poté velmi zřetelné 
hook echo (zahnutí ve tvaru písmene C na 
radaru, typický radarový znak supercel). 
Wurman 2007, analyzoval data z 
dopplerovských radarů a ukázal, že proces 
tornádogeneze může být ovlivněn a posílen 
interakcí mezi supercelou a jezerem chladného 
vzduchu vzniklého z outflow boundaries buněk 
nacházejících se v okolí tornadické buňky. 

Doswell (2002) pozoroval supercelu, která vyprodukovala tornádo na počátku svého vývoje v 
interakci s jezerem chladného vzduchu, jakmile supercela vstoupila dále do této kapsy studeného 
vzduchu tak bouřka postupně ztrácela na síle a proces napomáhající tornádu se udržet na zemském 
povrchu byl přerušen. Normálně trvá hodiny během kterých se na radaru střídají desítky menších a 
větších supercel, některé žijící i velmi dlouho, než se začnou objevovat první tornáda. Důvodem 
toho je, že supercela musí vygenerovat vlastní vorticitu kolem čelního výstupného proudu FFD 
(forvard flank downdraft), ve chvíli, kdy je vorticitia dostatečně silná a dojde k interakci s oblastí 
nějakého "rozhraní" v tomto případě mluvíme o jezerech studeného vzduchu vzniklých z outflow 
boundaries, tak takové supercely, často se stávají tornadickými.Lokální změny směru větru v rámci 
takové oblasti jezer chladného vzduchu, outflow boundaries vyústí v zesílení přízemní konvergence
podél rozhraní/outflow boundary a to prudce zesílí vertikální rychlosti a vorticitu, která pak může 
být "nasávána" vzestupným proudem supercely, což urychluje proces tornádogeneze a případnou 
sílu a životnost takového tornáda. Když se podíváme na první reporty z oblasti obce Hrušky, tak 
role interakcí mezi rozhraními musela hrát roli, podívejme se na outflow boundary (B), které 
dohnalo a "přeseklo" tornadickou supercelu v oblasti Břeclavska+ interakce supercely s jezerem 
chladného vzduchu A do kterého je vtlačována a pohybuje se podélně od jihozápadu podél tohoto 
rozhraní.Tato kombinace nejspíš napomohla velmi rychlé tornádo-genezi v uzavřené oblasti, stejně 
tak umocnila sílu daného tornáda a umožnila mu jeho existenci po dobu průchodu podélně podél 
vzniklých rozhraních a interakcí s nimi, krátce po procesu slučování západně od Břeclavi.



Různé metody byly použity na vykreslení pohybů a interakcí v těsně před vznikem tornáda, 
zajímavostí je, že tyto modelace nečekaně odhalily v rozporu s všeobecnými předpoklady a i 
obecnou představou, že západní buňka jdoucí z oblasti Znojemska byla onou tornadickou 
supercelou, ale veškeré simulace či radarové filtrace odhalily, že to byla právě ona menší buňka 
jdoucí od jihu, jihovýchodu a srážející se s buňkou od západu a následně postupujíc jako samostatná
zesílená buňka dále směrem k Hodonínu.

Také hook echo spojené s tornadickou supercelou bylo analyzováno, jak můžeme vidět na obrázcích
níže zachycujících časový vývoj a změny tvaru hook echa během postupu supercely. Jsou jasně 
viditelné typické zahnuté radarové formace, které se objevily po sloučení dvou supercel, během pár 
minut po sloučení se začalo měnit do spirálního typu (spiral) a následně do typu "bird". Popis hook 
echa v době, kdy se objevilo tornádo u obce Hrušky je vpravo.Obrázky na následující straně ukazují
popis supercely, koncepční 3D model, a také, záběry na tornádo jak bylo viditelné od čerpací 
stanice (Hrušky- (48.7964553N, 16.9629575E)) , přibližně 20-30 minut po procesu slučování a asi 
10 min po interakci s rozhraním (outflow boundary)Radarový snímek ukazuje křížkem pozici 
čerpací stanice a úhel pohledu, kterým bylo video natáčeno                                                                 

 Snímek níže ukazuje supercelu pohledem českého radaru 
produktu CAPPI 2.0. Zde po korekci barev a lepšího 
vykreslení. Tuto metodu jsem používal na zpřesnění 
radarových snímků během mého výzkumu v oblasti low 
topped konvekce. Jde o zvýraznění oblastí o dané 
odrazivosti obtažení a následně vyplnění příslušnou 
barvou, případně následně s aplikovanou pixelizací tvz 
GRID metoda.



Popis supercely v momentě, kdy bylo hook echo nejvíce patrné. Červené šipky ukazují oblast vtoku do bouře. RFD týlní část 
sestupného proudu (rear flank downdraft), oblast čelního pásma srážek (forvard flank downdraft) a jasně viditelné hook echo.

Snímky tornáda v oblasti obce Hrušky + radar
s křížkem čerpací stanice a úhlem pohledu, 

dále. 3D koncepční model bouře zachycující 
průchod "outflow boundary" (žlutá oblast s 
šipkami) a interagující s prostředím u 
supercely. Snímek byl složen z řezu pomocí 
3D Zmax a animace byla vytvořena pomocí 
programu After Effects pohledem přibližně 20
km jižně v momentě, kdy se nacházela bouře 

v oblasti Moravské Nové Vsi.



9.0. Tornádo, trasa, škody a následky
Ničivé multivortex tornádo o síle F4 poškodilo 6 vesnic a dvě okrajové části Hodonína, konkrétně: 
Hrušky, Týnec, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice, části Hodonína (Bažantice, Pánov) na trase
dlouhé přibližně 26 km a o šířce, místy až 400-500 m. Poničeno bylo asi 1200 domů a celkové 
škody se odhadují na 15 miliard Kč (588 Eur). Přibližně 121 000 domácností bylo bez elektrického 
proudu. Tornádo zabilo 6 lidí a 200 dalších bylo zraněno. Jedná se o nejsilnější tornádo v celé 
známé historii České republiky a jedno z nejvíce smrtících tornád v Evropské historii od roku 2001.
Také se jedná o první potvrzené tornádo o síle F4, kdy poslední tornádo o stejné síle bylo 
zaznamenáno v červenci roku 2015 v Itálii (Mira). Tornádo bylo spojeno se silnou konvektivní 
bouří, supercelou, která byla součástí velikého "supercell outbreaku, který se odehrál na ploše, od 
Bavorska, přes části ČR, Rakouska, zasahujíc až do Jihozápadních částí Polska. Několik hodin před 
výskytem tornáda F4 došlo k výrazným škodám ve městě Stebno o síle větru odpovídající F1-F2 
tornádu. Následný průzkum škod byl odhalil, že se jednalo o následky silného nárazovitého větru, 
tzv downburstu. Škody po Moravském tornádu byly největší ve městě Lužice, ale místy na trase 
(zejména v konečné fázi) byla zmíněna i možnost škod odpovídající nejvyššímu stupni F5 a sice v 
oblasti Pánova (Hodonín), založené na fotografiích prakticky kompletně zničených domů do 
základů. Je velikým štěstím, že za oblastí Pánova už se nacházel jen lesní porost, jelikož tornádo 
zde mělo opět šířku škod takřka půl kilometru, což by při jeho evidentním zesílení, na konci své 
životnosti mělo ještě katastrofičtější následky. O problematice reálného určení síly tornáda v EU 
versus USA za používání Fujitovy stupnice se již pojednávalo v předchozích kapitolách.Na dalších 
stránkách si ukážeme vybrané fotografie vývoje tornáda a také srovnávací fotografie před a po, 
zachycené systémem Sentinel 2.

Tabulka
Síla Doba

trvání
Délka škod Šířka Rychlost

větru
Směr Poškozené

domy
Škody na

lesích
Úmrtí Žranění Celková

částka

F4 17:10-
17:40

26 km
(16 mi)

400-430 m 333-418
kph

(207-260
mph)

SW-NE 1200 +40 000 m3 6 200 15 mil Kč
588 EUR
694 USD

Žádné fotografie zachycující zrod tornáda neexistují, ale existuje 
video ukazující počátek tornáda, krátce po jeho dotyku s povrchem.
Video je natočené z Čerpací stanice v obci Hrušky. Díky bohaté 
foto a hlavně video-dokumentaci je možné sestavit časovou osu 
chování a změn velikosti, tvarů tornáda. Na počátku svého rozvoje 
mělo tvar jakéhosi obraceného zvonu s užším výstupkem, následně 
se rychle rozšířilo do kuželovitého rozšiřujícího se tvaru 
(cone/wedge) a to zejména v oblasti Moravské Nové Vsi, následně 
se mírně zúžilo s mírným zahnutím spodní části a více viditelnou 
oblastí nesených trosek (debris cloud/concave sided shape). Poté v 
oblasti Lužice a částí Hodonína se změnilo na užší ale zato s 
výraznější rotací (truncated shape) podobné tornádu ze 3.5.2013 

během Italské série tornád.Nakonec se opět trochu rozšířilo v oblasti mezi Bažanticemi a Pánovem (Hodonín). Jedno 
video zaznamenané panem Liborem Herkou umístěné na youtube v oblasti zvané "Hornicka Čtvrť-nebo-li Finské 
Domky" ukazuje další sekundární nálevku (funnel cloud) formující se nedaleko od mateřského tornáda, což naznačuje 
teoretickou možnost výskytu více než jednoho tornáda oblasti, ale je otázkou na kolik by bylo možné odlišit jednotlivé 
trosky od sebe navzájem a přiřadit je k tomu či onomu tornádu. Dále také se jedná o jediný a velmi krátký záznam 
zachycující možné působení více tornád, takže toto tvrzení nelze spolehlivě ověřit,
možná, že CHMU je schopen pomocí svých interních radarových dat tuto
informaci verifikovat či říci na kolik je pravděpodobná.Následně tornádo způsobilo
škody i na lesním porostu za částí Pánov. Supercela byla také doprovázena ničivým
krupobitím o velikosti až 8 cm (3,14 in), což způsobilo další dílčí škody na
střechách, vozidlech, polích či vinicích atd...Pokud započítáme i škody způsobené
dalšími supercelami, se zohledněním působení ničivého krupobití na celé ploše
bouřkové aktivity, ukáže se, že 24.6.2021 se zapsal do historie, jako jeden z
nejhorších "supercell outbreaků" v Evropě za posledních několik dekád.



Obrázek 1 (zleva) zachycuje vývoj tornáda v jeho počátcích krátce po styku se zemským povrchem u obce Hrušky.
Další fotografie zachycují snímky z videí z obce Moravská Nová Ves ukazující tornádo v jeho nejširší podobě.

Na dalších snímcích níže vidíme fázi (wedge) z neznámé lokality ale nejspíše se jedná o pohled směrem k Moravské 
Nové Vsi či po přechodu této obce. Další fotografie ukazují zužující se nálevku v obci Lužice spolu se screenem z videa
zachyceného též v obci Lužice ukazující ničivou sílu tornáda schopnou nést i těžké
předměty viditelné jako "debris cloud"

První fotografie vlevo dole ukazuje tornádo v
oblasti "Finské domky". Ukazuje samotné tornádo F4 a za ním
menší nálevkovitou strukturu. Je nemožné jen z videa určit
zda-li zde bylo přítomné sesterské tornádo, ale jak bylo řečeno,
je nejspíš nemožné jen podle škod od sebe odlišit škody patřící
k samotnému F4 tornádu a následně slabšímu
sesterskému.,Obrázek vedle ukazuje zvětšený a kontrastovaný
snímek možného druhého tornáda. Další snímek vpravo dole
ukazuje tornádo ve své konečné fázi v oblasti Pánova.
Neexistují záběry zachycující rozpad tornáda, takže se jedná o
jeden z posledních záběrů zachycujících velmi silnou rotaci a
přítomnost savých vírů. Celkově toto video ukazuje na zesílení
tornáda v posledních stádiích vývoje i jeho rozšíření. Je možné,
že právě díky přítomnosti lesů (za Pánovem) způsobilo, že tornádo nebylo hodnocené podle škod, jako tornádo o síle 
F5, protože pokud by se v jeho trase v těchto místech nacházely další obytné zóny je zřejmé, že škody by byly v této 
oblasti nejhorší. Fotografie zachycená přímo z města Hodonína, zachycuje pohled na samotnou supercelu, kde tornádo 
není viditelné, ale vidíme jasně oblast RFD (rear flank) a FFD (forvard flank)  spolu s typickou zatočenou strukturou 
prozrazující přítomnost silné rotace a mezocyklony.



9.01 Report-Pozorování supercely panem Lukášem Valianem

Během pátrání po fotografickém materiálu, jsem se dostal do kontaktu s panem Lukášem Valianem, 
který bouřku pozoroval od jejího počátku v oblasti Hevlína na Znojemsku a poskytl tak ucelenější 
přehled o tom co se přibližně dělo a jak celá situace probíhala.

Níže uvedený text je zpovědí pana Lukáše Valiana, popisující jak probíhal jeho výjezd/sledování
této supercely, tak jak byl obdržen během naší komunikace (z textu byly vyřazeny některé části): 

"Na ten den jsme čekali a s každým novým výstupem modelů sledovali situaci ..Už při cestě z Brna 
jsme na radaru viděli první malé buňky nad Rakouskem, takže jen naskočil na hned jsme to "švihali
co to šlo" směrem ke Znojmu. Dle zesilování a postupu buněk jsem usuzoval, že musíme ještě před 
Znojmem sjet někam dolů ke hranicím s Rakouskem, tak jsem to vzal směrem přes Hrušovany nad 
Jevišovkou směrem k obci Hevlín, kde se před námi formovala krásná SC. Zastavili jsme za obcí na
nejvhodnějším místě a měli ji přímo před sebou, takže bez váhání jsme vyskakovali z auta, fotili asi 
2 minuty, pak už začínalo docela dost pršet, kovadlina se dost natahovala k severu. Postup nám 
nepřipadal nějak rychlý, tudíž jsem se rozhodl se pokusit tu SC předjet a pokusit se vyfotit čelo. 
Takže jsme vyjeli směrem na východ k našim končinám (pozn. Hodonínsko).No nakonec se 
podařilo a už jsme si to svištěli směrem na Hodonín. Po mnoha desítkách kilometrů, zhruba u 
Klobouk u Brna se podařila na chvíli zahlédnout základna a až po obec Čejč jsme sledovali jižně 
opravdu intenzivní a četné CG blesky.Od Čejče směrem na Hodonín už bylo opravdu temno a po 
pravé straně jsme viděli částečně dost velký wallcloud. Po průjezdu obcí Mutěnice jsem hned za 
obcí projížděl krupobitím - cca o průměru 5 cm, které padaly pod úhlem asi 45 stupňů.Následně 
bylo občasné krupobití až do Hodonína, kde jsem odbočil v ulici Brněnská na silnici I/55 směrem 
ke Strážnici. Asi po dvou kilometrech, u Pánovské křižovatky jsme zahlédli docela velkou trombu, 
ale v tu chvíli a rychlosti nějak nebyl čas na zastavení, takže jsme pokračovali až k obci 
Sudoměřice, kde jsem zastavil na místě s poměrně dobrým rozhledem a fotil strukturu SC. V 
jednom okamžiku jsme směrem k Hodonínu registrovali tlustý trychtýř až k zemi. Takže jsme 
věděli, že tam sedlo s největší pravděpodobností někde tornádo. Po chvilce zmizelo ve srážkách a 
jak se SC valila, tak jsme ještě rychle přejeli na odpočívadlo mezi Strážnici a Vnorovy. Od toho 
místa jsou taky pěkné fotky. V jednu chvíli se vynořil z lesů směrem k jádru SC jak kdyby 
rozpadající se trychtýř, tam si nejsem úplně jistý, jestli šlo o pozůstatek tornáda, ale rotace tam byla 
dost výrazná. Zhruba po minutě to zmizelo a v tu chvíli mě volal kamarád, že Hodonínem prošlo 
tornádo a že škody jsou opravdu rozsáhlé. Takže jsme vyrazili směrem na Hodonín. Po cestě jsme 
již narazili na další supercelu, která už nebyla tak agresivní, mimo hustý přívalový déšť. Po příjezdu
k Hodonínu byly poměrně velké komplikace v dopravě, ohledně popadaných stromů. Asi 300 metrů
před sjezdem na ulici Brněnská, jsem registroval v jednom místě průchod tornáda. Stromy, které 
byli u silnice, když jsem jel směrem na Strážnici, už tam nebyli, nebo byli ulámané jako sirky. Dále 
bylo všude obrovské množství trosek - popelnice, větve, střechy, plechy, kontejnery a dalšího všeho,
na co si člověk vzpomene. Silnice Brněnská už byla zavřena, takže jsem se snažil dostat do 
Hodonína jak jen to šlo, ale bez úspěchu. Nakonec se mě to podařilo krajem obcí Lužice, jenže na 
začátku Hodonína se nedalo, tak jsem odbočil k solární elektrárně, kde jsme viděli obrovské škody, 
domy poničené a bez střech, auta poházené a zmačkané jak si člověk nedokáže představit. Nakonec 
jsme se dostali po nějaké době do Hodonína, ale větší množství komunikací bylo uzavřených. 
Nakonec jsme se dostali do části Bažantnice, kde byli obrovské škody, auta na stromech, poházené 
kontejnery z nákladních aut atd. Jedním slovem SÍLA! Celou noc jezdilo nespočet vozů IZS, včetně
i těch z Rakouska a Slovenska. Tu noc jsem byl venku až do 4 do rána a snažili jsme se strávit, k 
čemu vlastně došlo. Ještě v noci jsem navštívil svého dobrého kamaráda, který natočil to tornádo ze 
svého bytu. To jeho video tenkrát obletělo svět. 



FOTOGRAFICKE MTERIALY:
 Záběr na supercelu v oblasti obce Hevlín na Znojemsku, zde se tedy jednalo o původní buňku, tedy
tu se kterou se pak v oblasti západně od Břeclavska tornadická supercela sloučila, takže se prakticky
jedná o serii pozorování dvou supercel a transformace z jedné do druhé během postupu. Pan Valian, 
také poskytl informaci, že jeho známý pracující v Rakousku, kousek za Českými hranicemi mu řekl 
o 7 cm krupobití v oblasti Rakouska a to právě v době, kdy se pan Valian nacházel v oblasti 
Znojemska (Křížek ukazuje obec Hevlín). 

Záběr na supercelu v oblasti obce Sudoměřice u Hodonína (křížek) jasně patrné "cloud stirations" 
kresby obtáčející oblast mesocyklony a prozrazující rotaci. Wall cloud jasně vyjádřený spolu s 
oblastí beze-srážek (clear slot). RFD i FFD patrné. Strukturální vzhled typický pro "Americký typ 
tornadických supercel" Další fotografie zachycují samotné tornádo.

Za poskytnutý fotografický materiál a popis situace děkuji panu Lukáši Valianovi.



10. DATA SENTINEL CELKOVÁ TRASA



SROVNÁNÍ ŠKOD 
(Obrázky nalevo jsou snímky z 16.6.2021 versus snímky napravo ze dne 29.6.2021)

(SENTINEL 2 NDVI DIFFERENCE+korekce kontrastu / eos.com-land viewer)

Pánov

         Lužice 

  Hodonín 



Hrušky and části  Moravské Nové Vsi

Mikulčice

Šířka a pás škod



Extrémní škody na hale v obci Lužice a poničená vozidla, povšiměte si trámu,                                       
který prorazil přední sklo auta (letící trosky)

 Stěny domu poškozené od odhozených, tzv. Projektilů a záběry škod pohledem z výšky

Škody zachycené sborem dobrovolných hasičů z Pole (Slovensko)



11. Fáze rozpadu a ostatní supercely
Tornádo se rozpadlo přibližně v oblasti u vesnice 
Ratíškovice (17:40 UTC), ale samotná bouře i tak
ještě nějakou dobu byla schopná produkovat silný
nárazovitý vítr a silné krupobití kolem 5 
cm.Nicméně kolem 18:30 UTC se začala bouře 
rozpadat a ztrácela na intenzitě a následně byla 
dohnána supercelami, které postupovaly za ní se 
kterými se sloučila v době 19:10 UTC a 
pokračovala už v rámci menšího systému dále k 
severovýchodu, už ale jako jiná buňka. Podle 
informací poskytnutých panem Lukášem 
Valianem, který pozoroval bouři od jejího 
počátku Kompletní trasa délky životnosti 
supercely byla cca 190 km (67 mi).Okolní 
supercely napáchaly taky hodně škod v oblasti 

chráněného památkového území UNESCO, Lednicko Valtického Areálu, který byl také poškozen 
ničivým krupobitím a nárazovitým větrem. Celkový počet pravděpodobných supercel, se 
zohledněním jen těch, které působily přímo na území ČR, či v jeho blízkosti je odhadován na 33 a 
více, pouze ty nejvýraznější jsou zakresleny. Pokud bychom započítaly i supercely z okolních zemí,
tedy PL, SK, D, AT, došli bychom k číslu mnohem vyššímu. Což jasně potvrzuje informace 
uvedené v kapitole 5.0 o nutnosti zlepšení povědomí o těchto jevech, širšího zapojení veřejnost a 
amatérských pozorovatelů, spolu se změnou datové politiky poskytování radarových dat. Tento 
případ je jen důsledkem a ukázkou těžkopádného systému, který funguje a je veden profesionálně a 
v porovnání s jinými zeměmi ve světě se i přes tyto dílčí logistické nedostatky řadíme ke špičce jak 
z pohledu kvality radarových dat, tak z pohledu zájmu veřejnosti o tyto jevy a to zejména velikým 
počtem ochotných pozorovatelů či lovců bouřek, kde se naše malá země řadí mezi světovou elitu s 
enormním zájmem o tyto jevy, proto je myslím důležité tento zájem v lidech podporovat a ne ho 
ubíjet byrokratickými procesy a interními spory o věci, které nemají se samou podstatou sdílení a 
užívání dat k lepšímu povědom a katalogizaci nic společného. Je škoda že je i přes veškerou snahu 
lidí zaznamenávat bouřkové jevy (bez odbornějšího vedení) tak malý počet fotografií z daného dne, 
který by zachycoval bouřkové, supercelární struktury a jejich chování, když zohledníme fakt, kolik 
se jich v tomto dni vyskytlo, je tato absence značně překvapivá a vybízí k nutnosti i toto změnit.



Tabulka vybraných nejsilnějších supercel ze dne 24.6.2021 
(škody a hlášení podle webu ESWD-European Severe Weather Database+info o rad. odrazivosti)

 14:45 / 65.5 dBz F1 škody             17:20  F4 tornado                              16:30 / 63 dBz 6 cm kroupy     16:30 / 62 dBz 7 cm kroupy
  Stebno                                             8 cm kroupy                                    obec Jesenice                                   obec Slatina
                                                        

    19:10 / 61.5 dBz  bez inf. Pravd.          17:35  kroupy až 5 cm                      18:10    Valtice                               18:50 / 59 dBz kroupy až 6 cm
    kroupy do 5 cm                                        Kroupy až 8 cm                                obec Horní Tranovice

  18:10 / 62,5 dBz bez inf. AT            18:30 / 63.5 dBz bez informací                   18:30 / 67.5 dBz  bez infromací           22:50 64,5 dBz noční systém
        pravd. HP supercely

12. Závěr-Shrnutí ke genezi tornáda:
Největší výzvou této práce a celé situace, která se odehrála dne 24.6.2021 bylo položit si otázky 
týkající se dílčích nedostatků v systému sdílení informací vedoucích k možnému podcenění 
výstražného systému České republiky a většího zapojení široké veřejnosti či tzv. Lovců bouřek. 
Dalším úkolem bylo nalézt co možná nejreálnější scénář vysvětlující genezi daného tornáda a proč 
se vyskytlo tak krátce po vzniku nové supercely a předložit možnosti řešení těchto nedostatků z 
pohledu člověka, který se v daném odvětví pohybuje velmi dlouhou dobu, předložením vlastních 
nápadů či sondy do reálných omezeních v meteorologickém systému a pokusit se nalézt uspokojivé 
odpovědi na to, zdali možné budoucí změny jsou reálné či příliš finančně nebo logisticky nákladné. 
Práce ukazuje, že vytvoření datového archivu pro lepší informovanost České veřejnosti, tak jak se o
něm oficiálně či neoficiálně diskutuje už celé roky je nutností spolu s posunem k západnímu 
smýšlení a přístupu k těmto jevům, které byly do této doby minimálně přehlíženy, protože slovo 
podceňovány by neodpovídali realitě, jelikož snahy o katalogizaci supercel apod zde v historii české
amatérské meteorologie či ve spolupráci s oficiálními meteorology bylo, jen stále narážející na 
problém absence relevantních dat, které by takovou katalogizaci urychlilo.



Je zřejmé, že roli v genezi toho tornáda hrál tzv merging, tedy slučování dvou supercel (viz 
obrázky), na radaru byla viditelná jedna ,jdoucí od jihu až jihovýchodu směrem k Břeclavsku, 
následně "narazila" na supercelu jdoucí od západu směrem, zde došlo ke sloučení těchto dvou 
buněk (merging) , kde ta jižní převládla a zamířila směrem k Břeclavi. Díky tomuto slučování došlo
k zesílení lokálních střihových podmánek a posílení sestupného proudu RFD a posílilo to celý 
proces budoucí tornádo-geneze. Nejspíše tou finální ingrediencí, interakce mezi supercelami, které 
mířily od západu k Hodonínské supercele. Od těchto supercel se odtrhlo tzv. outflow boundary.V 
těchto malých rozhraních, dochází k velkým rozdílům v proudění větru a to lokálně zvyšuje 
dynamickou podporu, střih větru,  relativní helicitu.P rávě toto "outflow boundary" podle všeho 
interagovalo s buňkou přibližně v oblasti Břeclavska, tedy těsně před prvním spuštěním tornáda v 
oblasti Hrušek, tento závěr se zdá, že koreluje s pozorováním i načasováním tornáda. Existují i 
práce z USA popisující taková tornáda, vzniklá ze slučování supercel (viz. Literatura). jejich 
interakci s těmito lokálními rozhraními jak je zmíněno v předchozích kapitolách. V takovém 
prostředí se zvýšenými hodnotami střihu větru a helicity bouřka "nasává" vzduch z prostředí, které 
je takhle dynamické a to zesílí rotaci celé buňky a perzistentního vzestupného proudu tzv 
mezocyklony, ale ani toto nestačí k tornádo-genezi, dokud nedojde k jakémusi naklonění/zkosení 
sekundárním srážkovým pásmem. Supercely jsou totiž charakteristické přítomností dvou 
srážkových pásem, jak bylo naznačeno už v předchozích kapitolách, jedno bývá na severovýchodní 
části tzv FFD (forward flank downdraft), oblasti zasazené touhle částí ležely severněji nad oblastí 
tornáda. Ale pod ním, na jižním, jihozápadním týlu leží sekundární srážkové pásmo tzv RFD (rear 
flank downdraft) a právě role RFD je určující pro rozvoj tornáda, jak ukazuje i nákres pod textem. 
Nejspíše právě sloučení dvou buněk západně od Břeclavska rozjelo zesílení onoho sekundárního 
srážkového pásma, kde běžně trvá delší dobu, než bouřka je schopná vytvořit tornádo, ale zde byl 
tento proces urychlen a RFD zesílilo / "propadlo"se a následně došlo k oné interakci mezi 
(outflow) , ze supercel co postupovaly od západu za Hodonínskou supercelou a podpořily lokální 
podmínky natolik, že se onen vzestupný proud jakoby "zkosil" propadem vzduchu z toho druhého 
srážkového pásma a tím vznikne de facto trychtýřovitý úsek, jak je onen proud ohnutý vytékajícími 
srážkami (RFD).To umožnilo tornádu se dotknout země a díky tomu, že (outflow) přecházelo od 
severozápadu k jihovýchodu vytvořilo oblast se velmi zesílenými větrnými podmínkami, které po 
dobu průchodu tornadické supercely omeznou oblastí působily extrémní dynamickou podporu, 
která byla určující pro ničivou sílu jihomoravského tornáda , následně supercela opustila tyto 
vhodné podmínky a tornádo se rozpadlo. Supercela dále pokračovala dál , živená stále podmínkami 
vhodnými pro udržení supercelární povahy, ale ne s podporou pro vznik dalšího tornáda. I po 
přechodu Hodonínska byla stále dostatečně silná aby pustošila svým krupobitím či nárazovitým 
větrem.Její život nakonec ukončily další supercely, které jí dohnaly asi 30 km sev. Východně za 
Hodonínem a sloučily se s ní a spojily se do většího bouřkového systému, který pokračoval dál na 
Ostravsko, čímž byl celý proces Hodonínské tornadické supercely ukončen. 



14. Slovo autora:
Účelem práce není dehonestovat práci oficiálních úřadů a lidí zde pracujících, jen poukázat na nutnost 
některých dílčích změn, pohledem lidí nepracujících oficiální cestou, ale přesto se schopnostmi si podobné
situace verifikovat a analyzovat. Doufám, že tato práce přispěje k finálnímu rozvolnění určitého napětí, 
které panuje mezi oficiálními zástupci a tzv "amatérskou meteorologickou obcí". Rozhodně se nepasuji 
jakožto autor do role mluvčího těchto amatérských lovců bouřek a tato práce vznikla čistě z mého 
osobního přesvědčení o nutnosti změnit tato některá důležitá fakta a v samém důsledku demonstrovat svojí
schopnost postavit se k těmto složitým úkolům a pokusit se na nich pracovat důsledně a efektivně ač s 
nulovým výsledkem co se týče pracovního a finančního ohodnocení, jako důkaz, že hlubší a efektivnější 
spolupráce je možná a to zejména, pokud by byla tvořena za pomocí ještě podrobnějších 
meteorologických dat, která by ještě lépe pomáhala osvětlovat a katalogizovat podobné jevy. Cílem je 
ukázat tímto holistickým pohledem na celou problematiku, tak, aby bylo možné i pro nestranného 
pozorovatele si udělat jasný závěr o situaci a pochopit jádro logistických sporů ohledně datové politiky a 
"osudu", některých vybraných amatérských lovců bouřek, ze kterých se část rekrutovala do podoby 
jakýchsi "samozvaných" samouků a poukázat na tenkou hranici mezi obyčejnou fascinací bouřkovými 
jevy a reálnou ochotou se podílet na výzkumné práci, tak jak by to bylo možné například za oceánem ve 
Spojených Státech, kde samozřejmě absence jakéhokoliv potvrzení či vědeckého vzdělání je složitá a 
jedná se o jeden z hlavních pilířů nutnosti a možnosti se podílet na výzkumech týkajících se takto 
nebezpečných jevů, které ohrožují lidské životy. Nicméně ze své osobní praxe a personální komunikace s 
lidmi ze spojených států a to i lidí, kteří zasvětili svůj život zkoumání a predikci tornád v USA od svých 
mladých let, vím, že moje práce není snad zbytečná a byla posuzována v rámci personálních komunikací 
po celá léta jak tato tak práce týkající se výzkumu nízké konvekce (low topped convection research) a 
nikdy jsem se nesetkal s odmítavými reakcemi či pohrdáním a to ani od lidí, kteří na rozdíl od českých 
odborníku a i mě samotného se s těmito jevy setkávali po celý svůj život ve formě reálných tornádo 
varování či jim samotným tornáda zabili jejich přátele, či poškodili majetek. (Například jeden z mých 
nejbližších lidí se kterými několik let konzultuji vlastní výzkum či i tuto práci: Larry Willson, držitel 
stříbrné medaile od ministerstva obchodu USA, získal také cenu Exceptional Prediction Award od 
American Meteorological Society, je také členem National Weather Associations, také pracoval společně s 
pluk. Robertem Millerem, který se zasloužil o první historické varování před tornády v USA) Zdá se mi až
mírně pokrytecké, že až přítomnost takto silného tornáda musela být tím finálním impulzem pro to, začít si
těchto jevů více všímat, spolu s, a doufám že ne jen předstíraným zájmem a pokusem oficiálních 
představitelů vytvářet dojem "náhlého zájmu" o tornáda, aneb: "My jsme vždycky podporovali a zkoumali
supercely a tornadické jevy...", protože to by pak, byla jen přetvářka vzniklá nutností zahladit vlastní 
laxnost a problémy, které sužovaly meteorologickou scénu po celé roky a zcela zbytečně, což je také 
důvod této práce, ve které bych rád poukázal na tento nesporný a zcela doložitelný fakt, že nic z toho se v 
letech dřívějších nedělo a rozhodně ne v takové míře, která by měla do dnešních dnů, nějaký reálný dopad 
na posun zkoumání těchto jevů v České republice. Tyto věty nejsou pokusem o prosté urážení či hledání 
chyb, jen jako poukázání na skutečnosti, které by mohly, pokud by nebyly řečeny, být zahlazeny náhlým 
zájem o tyto jevy ze strany oficiálních úřadů s touhou zahladit předchozí chyby a problémy, které zde byly
v několika kapitolách jasně zmíněny a jsou pro většinovou společnost skryté, takže by pak mohlo dojít k 
mylnému přesvědčení, že tyto, někdy zásadní problémy nikdy nebyly. Je nutné klást si neustále otázky a 
nenechat se odbývat obecnými pojmy a vyjádřeními a pátrat, předkládat, navrhovat, věcně, asertivně, 
slušně a za použití faktů .Proto jsem přesvědčen, že by asi naší české meteorologii do budoucna nejvíce 
prospěla trochu úcty a to na obou stranách,se kterou já osobně jsem neměl nikdy problém, ale 
nezaměňujme prosím úctu, s podřízeností a nemožností vyjadřování názorů, netolerancí a arogancí moci.

V Říčanech dne 22.10.2021 

M.Roháček



Zdroje:
ESSL (European Severe Storms Laboratory) models viewer (modely a modelové sondáže na stránách 5,6,7)

MeteoViewer AMS Teplota Tomáš Psika + Radary pokud není uvedeno jinak   

https://www.wetterzentrale.de/maps/DWDEU

Vyběr z počtu tornád střední eu: https://www.eswd.eu/

Mapa případů CZ: https://www.tornada-cz.cz/mapa/

Tornado Lubin: https://journals.ametsoc.org/view/journals/mwre/145/4/mwr-d-16-0146.1.xml

https://journals.ametsoc.org/view/journals/mwre/145/4/full-mwr-d-16-0146.1-fa6.jpg

https://extremeplanet.files.wordpress.com/2012/07/poland-tornado-damage-2008-panel-f3.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Tornado_B%C3%BCtzow.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=QoCdcb3d9gg

Data 24.5.2016: https://www.bourky.com/supercela-24-kvetna-2016/ (můj článek data CHMI)

Data 16.6.2016 https://www.bourky.com/supercell-outbreak-16-cervna-2016/

https://www.matfyz.cz/data/web/clanky/2018/zajimavosti-z-meteorologie-vii-dopplerovske-radary/7mh8uv-SC-mezo.png

Data DWD ukázková: Za použití: Anaconda, Python 3.9, JupyterNotebook, Wetterdients modlue+Wradlib radar viewing software

Supercells 2019 mapa: podkladová mapa, použití klasické slepé mapy z radarů CHMI, data zakreslená za použití trasování pomocí CZRAD

24.6.2021 snímky střední evropy: CERAD HD / MeteoViewer AMS/CHMI

Produkt WIND DIR použití slovenského radaru, zdrojových dat: https://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=meteo_radar

Hook echa a podrobný snímek supercely: https://www-cdn.eumetsat.int/files/2021-07/radar-Bratislava-loop.mp4

Fotografie kroupy: https://pbs.twimg.com/media/E4qsaFEX0AYgvdK.jpg:

Hrušky, Čerpací Stanice: https://www.youtube.com/watch?v=pdhwkWET1Jw

Lužice: https://www.youtube.com/watch?v=YKdNAuF9vUo

Mix videí tornáda z Moravy: https://www.youtube.com/watch?v=zOigEp6ZI40

Tornádo finské domky+sesterské: https://www.youtube.com/watch?v=fTVK6e1i06Q

https://brnenska.drbna.cz/files/drbna/images/photo-gallery/2021/06/24/16245631863259-60-apokalypsa-jizni-morava-zazila-tornado-nektere-obce-
jsou-znicene.jpeg

Pánov: https://www.youtube.com/watch?v=kokBIYez2oU
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DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 1.0

(Informace získané z hovorů a e-mailové korespondence s panem Josefem Kubou z obce Hrušky)

1.1. Geneze Tornáda- Lanžhot (Videozáznam)

V práci je uvedeno, že neexistuje záznam první fáze tornáda, to byla pravda až do doby než se mi do rukou
se mi dostal, krátký videozáznam, zachycující pravděpodobně nejrannější fázy vývoje tornáda na Jižní 
Moravě, jak byla viděna z obce Lanžhot, autorem videa je pan Jaroslav Uher. Video bylo zachyceno v ulici
"Nová" (Lanžhot) pohledem na Bernardstahl v Rakousku. Poznámka k videu uvádí, že necelé 3 km od 
tohoto místa pořízení došlo k prvnímu kontaktu tornáda se zemí (Místní lokalita nazývaná obyvateli 
kostická váha). Pan Josef Kuba prověřoval místo osobně, v této lokalitě byly patrné osekané koruny 
vyšších stromů, kdežto za tímto místem byly už zlikvidované celé stromy, včetně prvního vedení vysokého
napětí.

Výstřižek z videa ukazující oblast takřka bezesrážek a část turbulentní oblačnosti svažující se a zužující, k 
zemskému povrchu. Pravděpodobně se jedná skutečně o prvotní fázy rozvoje budoucího tornáda. Na mapě
vedle vidíte přesně pozici místa pozorování na bodě 1. z Lanžhotu a bod 2 zachycuje místo prvního styku 
tornáda se zemským povrchem. 

    Radarové snímky z 17:05 UTC na pozici  Lanžhot           Radarový snímek 17:15 na pozici pravděp. 1 styku se zemí

(Data MeteViewer/AMS/CHMI)



1.2. Výpověď očitého svědka / Rozhovor s panem Josefem Kubou

Nedavno se  na mě obrátil pan Josef Kuba, žijící v obci Hrušky na Hodonínsku, že četl tuto práci a 
oslovila ho. Následně jsme spolu hovořili o situaci, která nastala během a po výskytu ničivého tornáda. 
Informace níže uvedené jsou přesným přepisem naší e-mailové korespondence a rozhovoru. Do informací 
jsem nijak nezasahoval a text je v původním znění. Přiložené fotografie poskytl stejně tak, jako přepis 
textu, rozhovoru pan Josef Kuba k dispozici pro tuto práci. 

Před Tornádem:
Situaci před tornádem popisova pan Kuba jako typický "klid před bouří". Následně nebylo slyšet defakto 
vůbec nic. Poté uslyšel se svou ženou tupé údery, které se podobaly výstřelům. Záhy bylo jasné, že tyto 
údery byly způsobeny padajícími kroupami. (Velké kroupy s větším rozestupem, ne akumulované). Poté se
zača zvedat vítr. Pan Kuba si povšiml, že se těžký kovový stůl začíná "sunout" po povrchu směrem za 
dům. V tu chvíli bylo zřejmé, že pokud je vítr schopen "nasávat" i tak těžký stůl je jasné, že bylo zle. V tu 
chvíli se už běžel schovat s rodinou do sklepa. Když tornádo přešlo naskytl se mu obraz totální zkázy. Jeho
dům, který před nedávnem dostavěl byl zcela v troskách a muse být stržen. Nyní probíhají práce na 
výstavbě nového domu. Smutnou zajímavostí, je také příběh o jednom muži, kterého měla během této 
situace praštit veliká kroupa do hlavy a poškodit mozek. Tento muž ležel následně takřka půl roku v 
nemocnici a nakonec po dlouhém trápení zemřel. To nám ukazuje, že bouře byly nebezpečné ne jen 
samotným tornádem, ale i velikostí krup, které mohou v takovém případě i zabíjet, pokud je člověk 
nechráněný. Následně se pan Kuba vyjádřil i k záchranným pracem a pomoci, zde je přepis, kde zminuje 
chaotickou neorganizovanost, způsobenou nejspíš špatným předáváním dat, respektive tím, že defacto 
nikdo nic o vážnosti situace nevěděl. (Viz sekce o datové politice). Citace:

Pomoc/Záchranné Složky:
"To bylo bezprostředně po tornádu vidět i u záchranných složek, přestože jsou relativně organizované, tak 
tohle bylo evidentně trošku větší sousto a např. profesionální hasiči se objevili u nás až hodně po půlnoci. 
Nejdříve jezdily sanitky, pak místní dobrovolní a až po několika hodinách profesionální. Armáda se tu 
objevila tak po týdnu, jejich technika ještě trošku později. Paradoxně nejdříve se aktivovali různé 
soukromé firmy, které techniku poskytli prakticky okamžitě na druhý den. Byl tu zaznamená dokonce 
případ dobrovolníka, který jel k nám s traktorem, nebo nějakým nakladačem snad dva dny až někde od 
Krušných hor. Pomoc a solidarita obyčejných lidí byla opravdu neskutečná a dodnes sem jezdí někteří 
pomáhat na stavby.

Jinak co se týče pomoci, tak naprosto nepředstavitelná byla pomoc od prostých lidí a dobrovolníků, ať již 
jídlo, dováželi nám hospodyně různě obědy, pití atd. Pak taky byla celkem slušná materiální pomoc od 
obce. "Demolice" jak se tady říká totálně zničeným domům, měly přístup do provizorního materiální 
skladu, kde byli různé prodlužky, pití, potraviny, pracovní oděvy, ale i nějaký hutní a stavební materiál, 
hlavně zakrývací plachty na střechy apod. To zajiš´toval vesměs červený kříž, ale taky soukromé firmy 
darovaly.

Finance-Pomoc

Co se týče financí, tak jsme dostali peníze od pojiš´tovny, i když samozřejmě ne k úměře dnešním cenám, 
neboť jsem pojistku měl tak akorát nezbytně nutnou, jak se říké dnes mírně podpojištěnou, ale zase 
vyřešeno to bylo jako první, bez nějakých obstrukcí a komplikací. Máme Generali, vyplatili nám 100% 
plnění tak do dvou měsíců tuším, absolutně bez problémů. Pak jsme dostali dost peněz z různých nadací 
(Červený kříž, Diakonie, apod.) a následně taky ze sbírek. Pak nám poslali různé příspěvky známí a 
spolužáci, ale taky i asi dvě soukromé firmy, které si nás vybrali pro pomoc



Pomoc od státu:

Co se týče státu, tak jsme doposud neobdrželi vůbec nic ze slibovaného. (Výpověď v lednu 2022). Jenom 
hned v počátku nějakou jednorázovou podporu od úřadu práce na zajištění náhradního bydlení atd, tuším 
kolem 50 tisíc. Cca před týdnem jsme teprve ucelili všechny podklady pro fond investic a rozvoje, který 
nám vyplatí nějakou větší sumu, kolik to ve výsledku bude, ale nevíme. To se nějak vypočítá s ohledem na 
rozpočet stavby a pojistné plnění. Co vím tak tuto dotaci nedostal z mých známých v okolí ještě nikdo. 
takže tolik z praxe. Jinak nám taky vyšla hodně vstříc Česká spořitelna, která nám na půl roku odložila 
splátky hypotéky a zrušila vinkulaci pojistného, takže jsme mohli začít z těchto prostředků ihned s 
obnovou. Tuším, že to ale byla jediná banka, která to takto udělala s tou vinkulací pojistného ve prospěch 
banky.

Po tornádu/Nyní
Momentálně bydlíme u kamaráda, naštěstí přímo v Hruškách, který má taky hodně poškozený dům a přišel
o celé horní patro, nicméně má k dispozici vinný sklep s nějakými pokojíky na ubytování, tak jsme se tam 
všichni naskládali. Nájem nechce, jenom za energie, takže jak vidíte dobří lidé nevymřeli a tohle je to 
nejcenější po zdraví v celém životě. Pravidelně spolu popíjímem jak je tady zvykem a řešíme vše možné, 
kolem stavby ale i běžné záležitosti. Ne všichni to mají samozřejmě takto "růžové", ale hodně lidí se 
opravdu upřímně snažilo pomoci.

1.3. Fotografie

Dům pana Kuby zničený tornádem

Dům poničený tornádem, za zmíňku stojí viditelné známky poškození od létajících předmětů
(projektilů na stěnách)



Po celkové demolici

Domy v okolí

Rekonstrukce domu stále probíhá, dům bude naštěstí snad brzy hotov




