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Zápis z 36. zasedání Českého národního výboru pro omezování následků 

katastrof (ČNV ONK) 

 

konaného dne 4. dubna 2017 od 13.00 hodin v místnosti Krizového štábu Magistrátu 

hlavního města Prahy na adrese: Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské náměstí č. 1, 

Praha 1 - Staré město (4. patro, dveře č. 409). Zasedání bylo věnováno připravenosti 

hlavního města Prahy na mimořádné události a krizové situace, zejména jeho krizového 

orgánu, kterým je oddělení krizového managementu. Členové ČNV ONK se seznámili 

s fungováním krizového managementu hl. m. Prahy, způsobem komunikace mezi 

jednotlivými městskými částmi a dalšími složkami krizového řízení a také s činností 

tohoto útvaru při krizových situacích i mimo ně (prevence, cvičení).  

 

 

Program zasedání: 

 

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

2. Ing. K. Vančura, prezentace revizní zprávy Výboru za r. 2016 a organizační 

záležitosti (5 min). 

3. Mgr. Daniel Barták, vedoucí oddělení,  KM RED MHMP 

Úvodní slovo k odbornému programu, poslání a úloha oddělení KM RED MHMP. 

4. Ing. Lenka Pivovarová, metodička krizového plánování, KM RED MHMP 

Úkoly a povinnosti oddělení KM RED MHMP při přípravě a řešení mimořádných 

událostí a krizových situacích  

5. Mgr. Bohuslav Duba, metodik operačního řízení, KM RED MHMP 

Činnosti a úkoly Operačního střediska Krizového štábu hl. m. Prahy + prohlídka  

6. JUDr. Jan Soviš, Úřad vlády ČR  

Aktuality z legislativy v oblasti krizového řízení a zajišťování bezpečnosti ČR. 

7. Různé, náměty k další činnosti ČNV ONK. 

 

Průběh jednání: 

 

 Ještě před vlastním zasedáním zhlédli členové Výboru s velkým zájmem 

video s ukázkami „Cvičení výstavby protipovodňových opatření hl. m. Prahy 

HOLEŠOVICE 2016“. Video ukázalo náročnost výstavby těchto protipovodňových 

zábran a nutnost součinnosti složek zodpovědných za rychlou a také spolehlivou 

výstavbu (posloupnost dílů,  až 480 osob v akci najednou). Je vidět, že Praha udělala 

v posledních letech v oblasti protipovodňových opatření velký kus práce. 
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Ad 1) 36. zasedání ČNV ONK (dále jen Výboru) zahájil jeho předseda I. Obrusník, 

který uvedl aktuálnost zaměření tohoto zasedání na připravenost na mimořádné 

události a krizové situace na Magistrátu hl. m. Prahy. Výhodou tohoto zasedání byla i 

možnost seznámit se s konkrétním pracovištěm krizového řízení včetně Operačního 

střediska. Předseda dále informoval Výbor o aktualitách od posledního zasedání 

Výboru v prosinci 2016. 

Činnost Výboru se i v  uplynulém období 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. Poslední seminář na téma: 

„Riziko katastrof a možnosti jeho snižování“, proběhl v prosinci 2016. Bylo to 

obecnější téma, také byly trochu problémy s distribucí pozvánek, a proto byla účast o 

něco menší než obvykle. 

Výbor nyní vstupuje do závěrečné fáze příprav dalšího semináře na velice 

aktuální téma „Sucho a povodně jako krizové situace – výstrahy, rychlá reakce, 

krizové řízení“, který je zaměřen na zvýšení připravenosti na sucho i povodně a 

adekvátní reakci na tyto krizové situace s využitím všech dostupných informací a 

prostředků tak, aby ztráty na životech a majetku byly co nejmenší. Téma je velice 

atraktivní a seminář se bude konat 18. května pod záštitou ministrů zemědělství a 

životního prostředí. Seminář se soustředí na aktuální situace – ukáže, jak vznikají 

předpovědi a odstupňované výstrahy na sucho a povodně (včetně přívalových), jak se 

šíří, jak jim rozumět a co po jejich obdržení dělat, kde je najdeme (weby, šíření po 

linii ČHMÚ- HZS – obce), jaká je činnost důležitých složek krizového řízení a IZS. 

Vše navazuje na stav plnění Usnesení vlády č. 620 (r. 2015)– zejména část, která se 

týká operativních opatření. 

Trvalou finanční podporu ze strany státu Výbor nemá, avšak finance se daří 

získávat vlastní činností – pořádáním seminářů a někdy také od sponzorů. Předseda 

Výboru zdůraznil potřebu obnovit činnost 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 své opodstatnění pro zlepšování připravenosti na katastrofy na 

základě výměny zkušeností a spolupráce mezi odborníky z různých institucí jak 

veřejné správy, tak i z dalších organizací. 

 

Ad 2) Tajemník Výboru K. Vančura přivítal dva hosty na zasedání, a také nové členy 

Výboru, přijaté v posledním období. Dále seznámil členy s některými aktuálními 

údaji z hospodaření Výboru (údaje z účetní uzávěrky a DP za r.2016). 

  

Ad 3) S koncepcí a vedením oddělení krizového managementu odboru „Kanceláře 

ředitele MHMP“ (KM RED MHMP) seznámil účastníky jeho vedoucí D. Barták. 

Popsal poněkud odlišný charakter Prahy, která je zároveň krajem a má některé 

odlišnosti od krizového řízení ostatních krajů. Krizové řízení (krizový management 

KM) v Praze se postupně vyvíjí od konce devadesátých let. KM je určitý supervizor 

krizového řízení, funguje 24 hodin denně, pomáhá IZS a stará se o bezpečnost a 

bezpečnostní technologie. Rada hl. m. Prahy schválila rozšíření a rekonstrukci 

pracoviště operačního střediska krizového řízení, což přispěje k dalšímu zlepšení jeho 

fungování. Výhodou v současné době je, že krizový štáb a další složky se mohou 

v budově Magistrátu v případě potřeby sejít prakticky ihned, což usnadňuje včasnou 

reakci na krizové situace. Praha má a také se musí starat o značný úkrytový fond, což 
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představuje určitou zátěž zejména z hlediska údržby. Již v květnu spustí nové krizové 

webové stránky www. bezpečnost.praha.eu. D. Barták poukázal i na nutnost dalšího 

vzdělávání občanů Prahy v připravenosti na krizové situace jako jsou povodně, 

blackouty, a v posledních letech i sucho. V diskusi k vystoupení D. Bartáka 

vyplynulo i jisté spoléhání Pražanů na pomoc od státu a Magistrátu a schází vůle ke 

vzájemné pomoci mezi Pražany, vůle k individuálnímu se postarání o sebe sama. 

Nutností je zlepšovat pomoc občanům zejména pro seniory, děti a handicapované. 

Problémy někdy vznikají i zkreslováním a nepřesnostmi informací prezentovaných 

neprofesionálně v době krizových situací v médiích.  

  

Ad 4)  L. Pivovarová, metodička krizového plánování, podrobněji vysvětlila složení a 

úkoly oddělení KM RED MHMP při přípravě a řešení mimořádných událostí a 

krizových situací. Uvedla podrobněji některá specifika hl. m. Prahy oproti ostatním 

krajům, která je zároveň hlavním městem, krajem i obcí, která ovlivňují i organizaci 

krizového řízení. K určité složitosti přispívá i existence 57 městských částí, z nichž 

22 jsou tzv. větší městské části (tyto části plní úlohu obcí s rozšířenou působností – 

ORP). Oddělení krizového managementu se dělí na 4 skupiny (krizového plánování, 

prevence, operačního řízení a provozu) . L. Pivovarová dále uvedla složení a činnost 

Bezpečnostní rady hl. m. Prahy, jejímž předsedou je primátorka, a také Krizového 

štábu města. Velký zájem členů Výboru vyvolala prezentace řady cvičení orgánů 

krizového řízení hl. m. Prahy v posledních letech (po dvou cvičeních v roce 2014 a 

2015 a tři cvičení v roce 2016). Na rok 2017 jsou plánována 3 cvičení a v roce 2018 

se budou konat 4 cvičení.  Je vidět, že pravidelným cvičením přikládá vedení města 

Prahy velkou důležitost. 

 

Ad 5) S činností a úkoly Operačního střediska Krizového štábu hl. m. Prahy (OS KŠ) 

seznámil Výbor B. Duba. Přednáška byla spojena s prohlídkou operačního 

pracoviště, které je v současné době velmi dobře vybaveno. OS KŠ je stálým 

pracovním orgánem Bezpečností rady a Krizového štábu hl. m. Prahy. Výstavba OS 

byla zahájena v roce 1995. Středisko funguje nepřetržitě ve směnném provozu. 

V případě mimořádné události či krizové situace je stav personálu střediska doplněn 

podle předem připraveného scénáře. Operační středisko plní úkoly při řešení 

mimořádné události a také úkoly standardní (mimo řešení mimořádných událostí). B. 

Duba dále uvedl podrobnější schéma organizace a řízení likvidace vzniklé mimořádné 

události nebo krizové situace a také napojení OS KŠ na další součinnostní orgány. 

Středisko ke své činnosti využívá městský kamerový systém, radiový systém TETRA 

a další moderní technologie. B. Duba dále ukázal, jak se provádí vyrozumění a 

varování obyvatelstva v Záchranném bezpečnostním systému hl. m. Prahy. Kromě 

různých sdělovacích prostředků je využíváno 428 sirén, z toho 220 elektronických. 

OS KŠ spolupracuje celkem s 42 dalšími subjekty. 

 

Ad 6) J. Soviš shrnul důležité dokumenty projednané během roku 2016 a začátkem 

roku 2017 bezpečnostní radou státu (BRS), Vládou ČR, a také nové právní předpisy 

v oblasti krizového řízení. K důležitějším dokumentům BRS pro Výbor patřily např. 

ty, které se týkaly kybernetické bezpečnosti zejména ve veřejné zprávě, opatření 

k systému vyhlašování stupňů ohrožení terorismem, informace o platnosti 

vyhlášeného I. Stupně bezpečnostní ochrany vymezených objektů státní správy, 

koncepce rozvoje schopnosti Policie ČR vyšetřovat kybernetickou kriminalitu, 4. 

Aktualizace seznamu prvků kritické infrastruktury, jejichž provozovatelem je 
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organizační složka státu, plán cvičení orgánů krizového řízení na léta 2017 až 2019, 

metodika zpracování typových plánů na základě analýzy hrozeb (identifikováno bylo 

celkem 22 typů nebezpečí s nepřijatelným rizikem) a v neposlední řadě i zpráva o 

výsledcích podrobné analýzy současného stavu výuky všech bezpečnostních témat ve 

školách s návrhy dalšího postupu a návrh na vytvoření kapacity NBÚ pro zvyšování 

kybernetické bezpečnosti. 

 

 
 

Z dokumentů vlády lze jmenovat Usnesení č. 171 ze dne 29. 2. 2016 o 

zahájení příprav realizace vodních nádrží v regionech postihovaných suchem a 

rizikem nedostatku vody, dále Usnesení č. 34 ze dne 16. 1. 2017 k Národnímu 

akčnímu plánu adaptace na změnu klimatu. Z nových právních předpisů lze jmenovat 

nový zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon. 

 

Ad 7) V závěru Výbor prodiskutoval zaměření další činnosti, která se i nadále 

soustředí na oblast vzdělávání a udržování kontaktů mezi členy Výboru z různých 

institucí. Předseda Výboru pak poděkoval vedoucím pracovníkům Oddělení 

krizového managementu Magistrátu hl. m. Prahy, kolegům Danielu Bartákovi, 

Lence Pivovarové a Bohuslavu Dubovi za velmi dobrou organizaci zasedání přímo 

v prostorách krizového řízení Magistrátu i za velmi zajímavé prezentace. 

  

 

Zapsal:  Ing. Ivan Obrusník, DrSc.              10. dubna 2017 

  předseda ČNV ONK 


