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Zápis z 30. zasedání Českého národního výboru pro 
omezování následků katastrof (ČNV ONK) 

 
 
konaného dne 18. června 2014 od 13.00 hodin v budově Českého 
hydrometeorologického ústavu, Na Šabatce 17 v Praze 4 Komořanech. Toto 
zasedání se týkalo krizových situací  souvisejících s aktuálními poznatky o následcích 
blackoutu (informace o cvičeních Blackout 2014 – simulovaném výpadku elektrické 
energie v Praze a RESTART 2013 v Pardubickém kraji). Zabývalo se i následky a 
zjištěnými slabými místy v krizové připravenosti a možnostmi prevence.  
 
 

Program zasedáni: 
 
1. Ing. Jan Šparlinek: Zpráva o hospodaření Výboru za r. 2013 a jiné 

organizační záležitosti. 

2. Ing. Ivan Obrusník, DrSc.: Aktuality z činnosti Výboru v posledním období, 
mezinárodní spolupráce, informace o seminářích uspořádaných Výborem 
v rámci cyklu PREVENCE KATASTROF - OCHRANA OBYVATEL  

A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2014 a seznámení s tématy seminářů na 2 pololetí. 

3. Ing. Oldřich Mašín: Zkušenosti ze cvičení RESTART 2013 "Použití služby 

krizového řízení Copernicus pro štábní cvičení Pardubickeho kraje". 

4. Ing. Josef Juránek: Cvičení Blackout 2014 v Praze  

5. Ing. Ivan Beneš: Blackout a jeho dopady – poučení z proběhlého cvičení 
v r. 2014 v Praze. 

6. Ing. Karel Vančura: Informace z jednání Národní platformy pro snižování 

rizika katastrof (MŽP, 11. 6. 2014). 

7. JUDr. Jan Soviš: Aktuality z legislativy v oblasti krizového řízení a 

zajišťování bezpečnosti ČR.  

8. Různé 
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Průběh jednání: 

 

Zasedání ČNV ONK (dále Výboru) zahájil jeho předseda I. Obrusník, který 

zdůvodnil zaměření tohoto zasedání na blackouty tím, že tyto nebezpečné krizové 

situace jsou u nás velmi aktuální zejména v souvislosti s nedávnými cvičeními na 

blackouty v Praze a Pardubickém kraji a také s častými výpadky proudu v průběhu 

povodní a jiných katastrof. Proto do problematiky prevence katastrof určitě patří. 

 

Ad 1): J. Šparlinek seznámil krátce členy Výboru s hospodařením výboru 

v uplynulém roce. Hospodářský výsledek za rok 2013 činil + 51 491 Kč. Daňové 

přiznání za rok 2013 mělo všechny náležitosti. J. Šparlinek upozornil na nutnost 

revize stanov v souvislosti s novým občanským zákoníkem a doporučil pověřit 

tajemníka Výboru prostudováním legislativních změn a na dalším zasedání Výboru 

předložit návrh nových stanov ke schválení v případě nutnosti jejich změny. Rovněž 

upozornil na nutnost uspořádat ještě do konce roku nové volby předsednictva Výboru. 

Výbor zprávu o kontrole hospodaření přijal bez připomínek. 

 

 

Ad 2): Předseda Výboru I. Obrusník seznámil členy s aktualitami za období od 

posledního jednání Výboru v říjnu 2013. Výbor nadále nedostává žádnou podporu své 

činnosti od MŽP. Získává finanční prostředky pouze od sponzorů a v posledních 

dvou letech i z pořádání seminářů. Tato činnost se úspěšně rozvíjí ve spolupráci 

s Českým spolkem pro péči o životní prostředí (ČSPŽP) při ČSVTS při 

organizování série seminářů z oblasti prevence katastrof. 

V únoru 2014 to byl seminář „Zkušenosti z povodní posledních 20 let a 

jejich využití v připravenosti a prevenci“, kterého se zúčastnilo více než 100 lidí 

z veřejné správy a dalších institucí. Velká účast i pozitivní ohlasy účastníků nás 

přesvědčily o tom, že pokračování série seminářů je možné a zároveň přínosné jak 

pro účastníky, tak i pro organizátory. Samozřejmě je třeba semináře dobře připravit, 

vybrat atraktivní témata i schopné přednášející. Dalším seminářem v řadě byl seminář 

pořádaný v polovině května 2014 na téma: „Zdravotní dopady krizových situací na 

obyvatelstvo a ŽP“, kterého se zúčastnilo přes 50 lidí. Oba semináře se konaly 

v budově radnice Prahy 9, která nám zapůjčuje dobře vybavený sál bezplatně. Pokud 

jde o budoucnost, tak na polovinu října se chystá seminář o suchu, který by se opět 

soustředil na otázky prevence a připravenosti na tento druh pohromy s naprosto 

odlišným charakterem ve srovnání s povodněmi. 

Členové Výboru se snaží zviditelnit jeho poslání a aktivity v médiích, což se 

obvykle podaří při nějaké větší krizové situaci či při výročí nějaké katastrofy u nás. 

Zahraniční spolupráci v problematice katastrof do značné míry převzala nová 

platforma pod vedením MŽP. Spolupráce našeho Výboru, především v rámci 

Evropské sítě národních platforem (ENNP) s obdobnými platformami ve Francii, 

Německu a Polsku, byla utlumena spolu se změnami financování a obměnami 

členstva platforem v těchto zemích a nakonec i u nás. Je otázkou, zda se tuto 

spolupráci podaří opět oživit. V závěru se předseda zmínil skutečnost, že Výbor podle 

nového občanského zákoníku automaticky přešel z právní formy o.s. (občanské 

sdružení) na tzv „zapsaný spolek*“, což lze zohlednit v dosavadním názvu 

připojením zkratky „z.s.“ za dosavadní jméno Výboru (pozn. tajemníka: tato změna 

názvu u spolků s dlouholetou tradicí a tradičním jménem není povinná). Pokud jde o 

Regionální Výbor v Ostravě, bude třeba jej zapsat jako tzv. pobočný spolek. Proto 

bude s regionálním Výborem dohodnut dalším postup. 
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Ad 3): O. Mašín seznámil Výbor se zkušenostmi ze cvičení RESTART 2013 "Použití 

služby krizového řízení Copernicus pro štábní cvičení Pardubickeho kraje". Cvičení 

bylo zaměřeno na řešení plošného dlouhodobého výpadku dodávek elektrické energie 

při tzv. „blackoutu“ na území více krajů, což vede k nutnosti vyhlášení stavu nouze. 

Scénář cvičení zahrnoval výpadek elektřiny na části území ČR, požár v blízkosti 

elektrického vedení, záchranu osob a stavbu náhradní přenosové trasy elektrického 

vedení na území Královehradeckého a Pardubického kraje. Oblast cvičení zahrnovala 

území s 300 000 obyvateli. Kromě prověření postupů při vyhlášení a řešení stavu 

nouze v elektroenergetice došlo k aktivaci služby EMS/Copernicus a zhodnocení 

vhodnosti použití této služby pro potřeby cvičení. Tato služba umožnila získat 

detailní přehled o místě poruchy elektrického vedení a rozsahu zasaženého území a 

přinesla detailní mapové podklady pro potřeby krizového řízení. Mimo hlavní cíl 

cvičení byla zjištěna skutečnost, že elektricky ovládané závory nemají back-up a při 

tak rozsáhlém výpadků energetické soustavy představují skutečný problém v dopravě 

na silnici (zatím řešeno četami, které musí závory na všech železničních přejezdech 

ručně zvednout a dohlíží následně na bezpečný provoz). 

 

 

Ad 4): Cvičením Blackout 2014 v Praze se podrobně zabýval J. Juránek. Blackout 

ve velkém městě jako Praha je reálnou hrozbou a vede k neočekávanému přerušení 

zásobování všech služeb ve městě, je těžké tuto událost předpovědět a může trvat 

několik dní i týdnů. Blackout vede ke stavu nouze v energetice a je známo, že více 

než 5 dní s nedostatkem základních potřeb vede obvykle k rozpadu společnosti. 

Dlouhodobý výpadek proudu v Praze by měl vliv především na zásoby vody a tepla, 

telefonní spojení, dopravu a také na distribuční sítě. Pro cvičení Blackout byl 

vypracován podrobný scénář a příprava cvičení si vyžádala 4 měsíce. Byly uvažovány 

problémy s železnicí a uvízlými soupravami metra, také se zdroji elektrické energie a 

pitné vody. Dále byla uvažována krizová regulace dopravy, fungování integrovaného 

záchranného systému, ale např. i fungování nemocnic a sociálních služeb v nouzovém 

režimu atd. Cvičení simulovalo i postupnou obnovu zásob energie, vody, tepla a 

dalších služeb. S úspěchem byly vzaty v úvahu předchozí zkušenosti s rozsáhlým 

blackoutem ze Slovinska, což přispělo k úspěchu tohoto cvičení. Ukázalo, že největší 

problémy nastanou se zásobováním vodou či evakuací lidí z výtahů a z uvízlých 

souprav metra. Pokud jde o spojení, tak se velmi osvědčil digitální radiový systém 

MATRA. Bude třeba lépe připravit využívání městské policie v takovýchto 

rozsáhlejších a dlouhodobějších krizových situacích. Cvičení jednoznačně potvrdilo, 

že je třeba se na skutečný blackout dobře připravit a nastartovat postupná opatření, 

která povedou ke snížení katastrofických dopadů takové situace ve velkém městě jako 

je Praha. 

 

 

Ad 5): I. Beneš se zabýval dopady blackoutu i obecnějším poučením z pražského 

cvičení na tuto krizovou situaci. Uvedl, že blackout může mít tři stupně podle délky 

trvání od prvního stupně s trváním několika hodin přes druhý stupeň o délce několika 

dnů až týdnů až po dlouhodobý blackout v trvání až několika měsíců. Kritičnost 

situace vyvolané blackoutem je silně závislá na rozsahu a délce výpadku dodávek 

proudu. I. Beneš uvedl i některé příklady skutečných blackoutů ve světě a zdůraznil, 

že určitou obranou proti dopadům blackoutu je zajištění ostrovního provozu 

elektrizační soustavy. Praha nemá v současné době na svém území žádný vhodný 

zdroj veřejného krizového provozu, který by zajistil nouzové zásobování elektřinou 
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v případě déle trvajícího výpadku přenosové soustavy ČR. Výsledky cvičení ukázaly 

nutnost zdokonalení krizového řízení a zlepšení postupů pro urychlení obnovy 

provozu v případě blackoutu prvního či druhého stupně. V případě třetího stupně 

blackoutu je třeba zapojit i ústřední orgány ČR a realizovat ostrovní provoz pro 

Prahu. 

 

 

Ad 6): K. Vančura informoval Výbor o červnovém jednání Národní platformy pro 

snižování rizika katastrof na MŽP. Tato platforma by měla zabezpečovat plnění 

rámcové úmluvy Hyogo (HFA). Platforma též projednala strategii přizpůsobení se 

změně klimatu v ČR. Po připomínkách a schválení vládou by měl být vypracován 

akční plán pro tuto oblast. Na činnosti přípravného výboru pro druhou Světovou 

konferenci o snižování rizika katastrof v roce 2015 by se měl podílet J. Daňhelka 

z ČHMÚ (nominován ministerstvem do přípravného výboru). 

 

 

Ad 7): Tradiční přehled aktuálních událostí z oblasti zajišťování bezpečnosti ČR 

přednesl J. Soviš. Přehled se týkal důležitých dokumentů Bezpečnostní rady státu 

(BRS), vlády ČR a nových právních předpisů v krizovém řízení a souvisejících 

oblastech projednaných od září 2013 a v roce 2014. BRS má nově místo devíti deset 

členů. J. Soviš se podrobněji zmínil o Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2020 

s výhledem do roku 2030, zprávě o kybernetické bezpečnosti za rok 2013 a také o 

zprávě o implementaci Mezinárodních zdravotnických předpisů. Uvedl rovněž 

upřesněný plán cvičení na léta 2014 – 2016 a některé další dokumenty BRS. Vláda 

ĆR vydala v dubnu 2014 usnesení k Informaci o realizaci protipovodňových opatření 

v ČR za rok 2013 v gesci MZe a k Národní zprávě ČR k havarijní připravenosti a 

odezvě.  

 

 

8) V různém se účastníci shodli na pokračování činnosti Výboru v druhé části roku 

2014 a na nutnosti projednat stanovy a některé nově vzniklé problémy v souvislosti 

s novým občanským zákoníkem na podzimním zasedání. 

 

 

Diskuse k jednotlivým příspěvkům byla podnětná a ukázala aktuálnost tématu 

blackoutu. Předseda ČNV ONK poděkoval všem přednášejícím a také členům 

Výboru z ČHMÚ za dobrou organizaci a vytvoření pěkného prostředí pro 30. 

zasedání Výboru. Účastníkům slíbil brzké e-mailové zaslání zápisu  

a prezentací jednotlivých přednášek. 

 

 

 

Zapsal: I. Obrusník      20. června 2014 

  předseda ČNV ONK 

 

 

 
*) z.s., zapsaný spolek u Městského soudu v Praze, od 1. ledna 2014 pod spisovou značkou 

spolkového rejstříku oddílu L, vložka 12924, s datem vzniku 30. července 2002, IČ: 265 99 023 

 


