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Zápis z 35. zasedání Českého národního výboru pro 
omezování následků katastrof (ČNV ONK) 

 
konaného dne 1. prosince 2016 od 15.00 hodin v  zasedací síni č. 106 Radnice 

Prahy 9, Sokolovská 324/14, Praha 9, Vysočany. Zasedání bylo věnováno dosud 

nediskutovanému tématu terorismu a to zejména oblasti tzv. CBRN terorismu 

(CHEMICKÝ, BIOLOGICKÝ, RADIOLOGICKÝ A JADERNÝ TERORISMUS), 

který je a bude aktuální hrozbou současnosti, nejen pro západní Evropu, ale i pro Prahu 

případně další města u nás. Terorismus nás ohrožuje stále více podobně jako katastrofy 

přírodního původu, a proto je třeba se této problematice věnovat více než doposud. 

Jednání Výboru se uskutečnilo bezprostředně po semináři RIZIKO KATASTROF A 

MOŽNOSTI JEHO SNIŽOVÁNÍ, který se konal ve stejné budově radnice Prahy 9. 

 

 

 

Program zasedání: 

 

1. Ing. Ivan Obrusník, DrSc. Aktuality z činnosti ČNV ONK v posledním období. 

2. Doc. Ing. Otakar J. Mika, CSc., Fakulta logistiky a krizového řízení, Uherské 

Hradiště: „ Nové hrozby terorismu: chemický, biologický, radiologický a 

jaderný terorismus“. 

3. mjr. Ing. Jan Kyselák, Ph.D., Katedra krizového řízení, Univerzita obrany 

v Brně: „Vysokoškolská pracoviště zaměřená na vzdělávání studentů v 

bezpečnostních oborech a možnosti dalšího uplatnění absolventů těchto škol“. 

 Tuto přednášku přednesl místo J. Kyseláka O. Mika. 
 

4. Různé, náměty k další činnosti ČNV ONK. 

 

Průběh jednání: 

 

Ad 1) 35. zasedání ČNV ONK (dále jen Výboru) zahájil jeho předseda I. Obrusník, 

který uvedl aktuálnost zaměření tohoto zasedání na terorismus a nutnost vzdělávání a 

zvyšování informovanosti právě v této oblasti. Předseda dále informoval Výbor o 

aktualitách od posledního zasedání Výboru v červnu 2016. 

Činnost Výboru se soustředila na vzdělávání obyvatelstva, zejména veřejné 

správy. Výbor pokračoval i v tomto období v pořádání cyklu seminářů v oblasti 

„PREVENCE KATASTROF – OCHRANA OBYVATEL A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ“. 

Partnerem Výboru v této činnosti je  Český spolek pro péči o životní prostředí při 

VTS. Obvykle se nám daří pořádání těchto seminářů v budově radnice Prahy 9, která 

tak je spolupořadatelem těchto seminářů. Právě před zasedáním Výboru proběhl na 
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Radnici Prahy 9, seminář z tohoto cyklu na téma: „Riziko katastrof a možnosti jeho 

snižování“. Toto téma je stále zajímavé a je potřebné se jím zabývat, zejména 

s ohledem na poněkud podceňovanou prevenci. Organizace tohoto semináře byla 

sponzorsky podpořena i Českou podnikatelskou pojišťovnou. 

Během letošního roku bylo v oblasti katastrof hlavním tématem sucho. Vláda 

přijala strategický dokument o suchu - Usnesení č. 620, ze kterého vyplynulo více 

než 50 úkolů, jejichž plnění by mělo být zkontrolováno do konce letošního roku. 

V materiálech k tomuto usnesení je řada opatření, o nichž se ví již dlouho, ale do 

praxe se neuvádějí nebo jen velmi pomalu.  Jde o to, aby se zase veškeré úsilí nevrhlo 

pouze na sucho, ale připravenost a prevence by měla být zaměřena na všechny druhy 

katastrof. Objevují se rostoucí problémy s teroristickými útoky, a proto jsme se na 

toto téma zaměřili při tomto zasedání Výboru. Podobně důležitým tématem je i  

kyberbezpečnost. Pořád ale nesmíme zapomínat na připravenost na povodně, které 

jsou nejčastějším druhem katastrof u nás i na jejich prevenci, která se často prolíná 

s prevencí na sucho, a proto v prevenci k povodním i suchu musíme přistupovat 

souběžně.  

Již po řadu let nemá Výbor trvalou finanční podporu ze strany státu, avšak 

finance pro svou činnost získává pořádáním seminářů a někdy také od sponzorů. Bylo 

by potřeba obnovit činnost Výboru tam, kde se vyměnili lidé nebo šli do důchodu – 

snažit se o získání „mladé krve“ do naší činnosti. Je zřejmé, že organizace našeho 

typu má stále velký význam pro zlepšování připravenosti na katastrofy na základě 

výměny zkušeností a spolupráce mezi odborníky z různých institucí jak veřejné 

správy, tak i z dalších organizací. Velice důležité je udržování kontinuity kontaktů 

v oblasti prevence katastrof a k tomu by měl Výbor napomáhat – hlavním smyslem 

jeho vzniku i současného poslání je poskytovat členům i dalším odborníkům prostor 

pro setkávání a diskusi, s cílem zlepšovat následně připravenost společnosti na možné 

katastrofy jak přírodního, tak průmyslového původu. 

 

Ad 2) O. Mika se zaměřil na nové hrozby terorismu v naší republice. Vysvětil 

pojem CBRN (chemické, biologické, radiologické a nukleární hrozby) a seznámil 

účastníky s literaturou z této oblasti. Dále popsal mezinárodní smlouvy, které 

používání těchto zbraní zakazují nebo omezují, i účinnost těchto smluv pro ČR. 

Podrobněji se věnoval terorismu s použitím chemických látek i cvičeními, která na 

toto téma u nás v posledních letech proběhla, zejména v souvislosti s možným 

napadením prostorů metra. Popsal i moderní postupy k ochraně před CBRN 

v Kanadě. Lze očekávat, že chemické zbraně mohou být využity teroristy, což 

představuje značné nebezpečí pro obyvatelstvo. Zajímavá byla i historie využití 

bojových chemických látek počínaje první světovou válkou. Vznikl nový obor – 

protichemická ochrana, která je v ČR, zejména v armádě, poměrně dobře rozvinuta. 

O. Mika seznámil členy Výboru i s druhy a účinky různých bojových chemických 

látek a podrobněji se zabýval útoky chemickými látkami na civilní obyvatele 

Japonska (1994 - Matsumoto, 1995 útok v tokijském metru). V další části byly 

diskutovány jaderné zbraně a smlouvy k omezení jejich použití. O. Mika doporučil i 

některé weby (www.cbrneworld.com a www.cbnw.co.uk), které uvádějí podrobnější 

informace z oblasti CBRN.  

V této souvislosti je zarážející skutečnost, kterou uvedla jako příklad z praxe nová 

členka výboru L. Pivovarová, že pražské metro nespadá z hlediska zákona pod prvky 

kritické infrastruktury (důvodem údajně je, že metro není liniová stavba celostátního 

významu, protože žádná z tras nevede např. do Brna…). Celkové zabezpečení metra 

potom zřejmě není tak vysoké, jako by mohlo (resp. muselo) být u stavby spadající 

pod prvek celostátní kritické infrastruktury (ačkoli pražské metro denně přepraví přes 

http://www.cbrneworld.com/
http://www.cbnw.co.uk/
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1 milion cestujících, což je cca 10% populace ČR - dle průzkumu DPP z 11.12.2015 

přepravilo metro 1 272 143 cestujících, viz web DPP). 

 

Ad 3) S „Vysokoškolskými pracovišti v bezpečnostních oborech a s možnostmi 

dalšího uplatnění těchto škol“ seznámil členy Výboru místo omluveného autora  

J. Kyseláka O. Mika. V ČR existuje řada vysokých škol, které se této oblasti věnují 

z různých pohledů. V úvodu zmínil zákony, které zakotvují místo a úkoly vysokých 

škol v bezpečnostních oborech. Mezi hlavní vzdělávací instituce patří Institut ochrany 

obyvatelstva Lázně Bohdaneč, Institut pro veřejnou správu Praha (zvláštní odborná 

způsobilost) a Institut krizového managementu VŠE. K vysokým školám v uvedeném 

oboru patří: Universita obrany, Universita Tomáše Bati ve Zlíně, Vysoká škola 

báňská – TU Ostrava, Universita Palackého, Policejní akademie ČR, Jihočeská 

univerzita a České vysoké učení technické. Autor podrobněji probral náplň a úkoly 

výše uvedených vysokých škol. Dále uvedl možnosti následného uplatnění absolventů 

vysokých škol v bezpečnostních oborech. 

 

Ad 4) Výbor prodiskutoval zaměření další činnosti, která se i nadále soustředí  

na oblast vzdělávání a přivítal nové členy z oddělení krizového řízení pražského 

magistrátu. Výbor se dále shodl na tom, že bude příští setkání organizovat  

na pracovištích různých členů Výboru vždy s odborným programem zaměřeným  

na úkoly pořádajícího pracoviště. Členové Výboru obdrží prezentace z 35. zasedání 

elektronickou formou. 

 

 

Zapsal: Ing. Ivan Obrusník, DrSc.     7. prosince 2016 

  předseda ČNV ONK 

 

 

 


