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Zápis z 37. zasedání Českého národního výboru pro omezování následků 

katastrof (ČNV ONK) 

 

konaného dne 4. prosince 2017 od 13.00 hodin v budově ČSVTS na Novotného lávce 5 

(místnost 202). Toto zasedání bylo věnováno katastrofickému průběhu letošní 

hurikánové sezóny a také připravenosti Správy státních hmotných rezerv ČR na budoucí 

krizové situace u nás. Tradičně se jeden příspěvek zaměřil na Aktuality z legislativy 

v oblasti krizového řízení a zajišťování bezpečnosti ČR. Poslední část programu zasedání 

byla zaměřena na diskusi, organizační záležitosti a návrhy na další činnost. 

 

 

Program zasedání: 

 

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

 

2. Ing. Jana Caletková, PhD., CityPlan, s.r.o. 
Hurikány, katastrofy minulé, současné a budoucí 

Jak jsme připraveni a jak to zvládáme? 

 

3. Ing. Peter Bysterský, ředitel odboru strategie a koordinace, SSHR ČR 

Role Správy státních hmotných rezerv v bezpečnostním systému České republiky 

 

4. JUDr. Jan Soviš, Úřad vlády ČR  
Aktuality z legislativy v oblasti krizového řízení a zajišťování bezpečnosti ČR. 

 

5.   Ing. Karel Vančura, ČNV ONK 

  Projekt „Pomoc s vytvořením klasifikace indikátorů katastrof v Gruzii“ 

koordinovaný ČNV ONK 

 

6.   Různé, diskuse a náměty k další činnosti ČNV ONK 

 

 

Průběh jednání: 

 

Ad 1)  S činností Výboru od posledního 36. zasedání v dubnu ONK (dále jen Výboru) 

seznámil členy předseda I. Obrusník. Činnost se již tradičně soustředila na 

vzdělávání obyvatelstva, zejména veřejné správy. Výbor pokračoval i ve vytváření 

kontaktů mezi odborníky z různých resortů a organizací v oblasti prevence katastrof. 

Činnost lze shrnou do následujících bodů: 
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a) Výbor pokračoval v pořádání cyklu seminářů v oblasti „Prevence katastrof – 

Ochrana obyvatel a životního prostředí“ společně s Českým spolkem pro péči o 

životní prostředí při ČSVTS. Spolupořadatelem těchto seminářů je obvykle radnice 

Prahy 9, která dává k dispozici pěkný přednáškový sál. 

 Poslední seminář, na téma: „Sucho a povodně jako krizové situace – 

výstrahy, rychlá reakce, krizové řízení“, proběhl v květnu 2017 pod záštitou 

ministra zemědělství Mariana Jurečky a ministra životního prostředí Richarda Brabce 

a s finanční podporou ministra zemědělství na radnici Prahy 9. Seminář, kterého se 

zúčastnilo celkem 82 odborníků, byl zaměřen na důležité a velmi aktuální obecnější 

téma a zároveň atraktivní téma, 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. 

 I když jsou oba extrémní jevy – sucho a povodně, odlišné svými projevy, 

stále více se ukazuje, že je potřeba chápat oba extrémní jevy komplexněji než 

dosud, včetně některých společných opatření k eliminaci jejich negativních 

dopadů. Zasažení našeho území vlnami sucha v posledních letech vedlo 

k zintenzivnění ochrany a prevence před suchem. Napomohlo k tomu i plnění 

Usnesení vlády č. 620 (2015) k přípravě realizace opatření pro zmírnění negativních 

dopadů sucha a nedostatku vody. Řada opatření vyplývajících z tohoto usnesení vlády 

je již průběžně plněna, část opatření jsou spíše koncepční povahy. 

Seminář ukázal, 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 integrovaného záchranného systému IZS. Další 

část programu byla věnována činnosti ministerstev životního prostředí a zemědělství, 

která hrají v oblasti ochrany před povodněmi a suchem důležitou úlohu a jsou 

zodpovědná za plnění velkého počtu opatření vyplývajících z Usnesení vlády č. 620. 

Opomenuta nebyla ani role správců povodí při zmírňování dopadů obou extrémů – 

sucha a povodní. Prezentována byla i současná úloha Hasičského záchranného sboru 

při šíření výstrah z  Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a jeho 

spolupráce s ostatními složkami IZS. Poslední část programu se zaměřila na praktické 

zkušenosti zvládání povodňových situací a sucha v obcích – konkrétně v Praze a 

v Berouně.  

Účastníci semináře během diskusí upozorňovali na to, že je třeba co nejdříve 

dokončit přípravu nezbytných dokumentů k suchu na ministerstvech životního 

prostředí a zemědělství a zejména dokončit úpravu Vodního zákona pro sucho. Pak 

bude možné připravovat plány na zvládání sucha a další opatření. Další, jubilejní 

desátý seminář v řadě bude uskutečněn v první polovině roku 2018. 

 

b) Zástupci našeho Výboru se 14. a 15. září 2016 aktivně zúčastnili Šesté 

konference „Krizové řízení a řešení krizových situací“ v Uherském Hradišti, 

organizované na Fakultě logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve 

Zlíně. Přednesli následující přednášky: 

  

 Ing. Ivan Obrusník, DrSc., ČNV ONK:  „Možnosti snižování dopadu 

katastrof hydrometeorologického původu“. 

 Doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc., a kol., Vysoké učení technické v Brně, 

Ústav soudního inženýrství:  „Stanovení výše škody na životním prostředí v 

souvislosti s haváriemi na pozemních komunikacích“ 



3 
 

 Ing. Jan Kyselák, Ph.D., Doc. Ing. Otakar J. Mika, CSc., Fakulta logistiky 

a krizového řízení UTB: „Geneze ochrany obyvatelstva proti bojovým 

chemickým látkám“ 

 Doc. Ing. Otakar J. Mika, CSc., Fakulta logistiky a krizového řízení UTB se 

podílel ještě na dalších třech příspěvcích. „Obsah předmětů ochrana 

obyvatelstva na fakultě“, Zlatý záchranářský kříž v České republice v roce 

2016“ a „Bezpečná rodina (nouzový plán rodiny). 

Kolegové Adamec (nový člen), Kyselák, a Mika vystupovali na konferenci za své 

instituce, ale můžeme to brát i tak, že se jejich prostřednictvím náš Výbor na 

konferenci zviditelnil. Konference byla velmi přínosná a bude dobré, aby se této 

konference v příštích letech členové Výboru opět aktivně zúčastňovali. 

 

c)  Rád bych upozornil na to, že 24.7. 2017 schválila vláda (Usnesení č. 528) 

klíčovou „Koncepci na ochranu před následky sucha pro území ČR“, připravenou 

společně MŽP a MZe. Cílem koncepce je snížení zranitelnosti ČR vůči suchu a 

nedostatku vody, založené na připravenosti a schopnosti reagovat včas a adekvátně 

na výskyt sucha a na realizaci preventivních a strategických opatření pro 

minimalizaci dopadů sucha a nedostatku vody na společnost, hospodářství a přírodní 

ekosystémy. Otázkou je, jak budou plněna konkrétní opatření a náš Výbor by se měl 

snažit, jejich plnění prosazovat a také pomáhat při jejich realizaci. 

 

d) Letos Výbor zastřešil projekt zahraniční pomoci ČR Gruzii, což je velmi 

důležitý a nový způsob aktivity našeho Výboru. Projekt zpracovaný pro Českou 

rozvojovou agenturu prakticky řídil tajemník našeho Výboru Ing. Karel Vančura, 

který přednesl stručnou informaci o tomto projektu (viz bod 5 tohoto zápisu). 

 

e) Pokud jde o zabezpečení činnosti Výboru, pak i nadále nemá trvalou finanční 

podporu ze strany státu, avšak finance se nám daří získávat vlastní činností – 

pořádáním seminářů a někdy také od sponzorů. Bylo by potřeba obnovit činnost tam, 

kde se vyměnili lidé nebo šli do důchodu – snažit se o získání „mladé krve“ do naší 

činnosti. Potěšující jsou přihlášky některých nových členů Výboru, které rádi mezi 

nás přijmeme. 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. 

 

Ad 2) J. Caletková (místopředsedkyně ČNV ONK), seznámila členy podrobněji 

s nebezpečnými katastrofami, které přinášejí hurikány. Ukázala, jak hurikány 

vznikají, jak jsou kategorizovány podle rychlosti větru a také některé příklady 

hurikánů z historie. Dále zmínila stupeň připravenosti na hurikány v různých zemích 

včetně USA. Právě tam je připravenost poměrně vysoká a neustále se zlepšuje. 

Výrazně pomáhá v připravenosti a snižování dopadů hurikánů (a jiných katastrof) 

americká federální agentura FEMA (Federal Emergency Management Agency, 

https://www.fema.gov/). Zatím nebyla prokázána rostoucí četnost hurikánů 

v důsledku klimatické změny, ale zdá se, že bude docházet ke zvyšování síly 

hurikánů. V připravenosti na hurikány je stále co zlepšovat a zejména zvyšovat 

odolnost nejen v energetice, ale napříč sektory. 

 

Ad 3)  S činností Správy státních hmotných rezerv (SSHR) seznámil účastníky P. 

Bysterský. SSHR je ústředním orgánem státní správy v oblastech hospodářských 

opatření pro krizové stavy, státních hmotných rezerv a také ropné bezpečnosti. 

Zajištění materiálních zdrojů potřebných pro řešení krizových situací je základní 
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úlohou SSHR. Správa je součástí bezpečnostního systému ČR. Má za úkol zajištění 

energetické, surovinové a potravinové bezpečnosti a adekvátní úrovně strategických 

rezerv. Má také rozvíjet systém hospodářských opatření pro krizové stavy a vytvářet a 

udržovat optimální rozsah nezbytných komodit a výrobních kapacit. Přednášející dále 

podrobněji uvedl, jakým způsobem SSHR uvedené úkoly plní. 

 

Ad 4)  J. Soviš (místopředseda ČNV ONK) shrnul důležité dokumenty projednané od 

dubna 2017 Bezpečnostní radou státu (BRS), Vládou ČR, a také nové právní předpisy 

v oblasti krizového řízení. K důležitějším dokumentům BRS patřil návrh na zřízení 

stálého pracovního výboru BRS pro kybernetickou bezpečnost, zprávy o situaci 

v oblasti vnitřní bezpečnosti a o extremismu na území ČR a také Koncepce boje proti 

extremismu pro rok 2017. BRS projednala také koncepci vzdělávání v oblasti ochrany 

obyvatelstva a krizového řízení i podpory bezpečnostního výzkumu. Vláda ČR se 

zabývala mj. Koncepcí ochrany měkkých cílů pro roky 2017-2020 a také Koncepcí 

ochrany před následky sucha pro území ČR (usnesení č. 528 ze dne 24.7. 2017), která 

vznikla jako reakce na aktuální výskyt epizod sucha. V kapitolách této Koncepce jsou 

uvedena opatření pro zmírnění nebo eliminaci dopadů sucha a nedostatku vody. 

Z nových právních předpisů je důležitý novela zákona o kybernetické bezpečnosti 

(zákon č. 205/2017 Sb.). 

 

Ad 5)  K. Vančura seznámil členy Výboru s projektem „Pomoc s vytvořením 

klasifikace indikátorů katastrof v Gruzii“, který pro Českou rozvojovou agenturu 

řídil a koordinoval přímo náš Výbor ČNV ONK. V projektu byl po komunikaci s 

gruzínskými partnery (The Office of State Security and Crises Management Council 

of Georgia (dále SSCMC) – Úřadem pro bezpečnost státu a Radou krizového řízení 

Gruzie) vypracován materiál „Rizika katastrof a indikátory zranitelnosti“,  

a také analýza současného stavu identifikace a klasifikace rizik katastrof v Gruzii. 

Projekt (PP–2017–045–SO 4710, Assistance With Hazards Indicators Classification 

Development), úspěšně zakončený 30. 11. 2017 financovala Česká rozvojová 

agentura v rámci programu „Vysílání expertů“. 

 

Ad 6)  Ke všem přednáškám byla bohatá diskuse. S krátkou prezentací vystoupil  

L. Votípka z GŘ Hasičského záchranného sboru, který ukázal, jak obrovský nápor 

zažili operátoři na tísňových linkách hasičů během orkánu Herwart. Během jednoho 

dne odbavili přes 30 000 hovorů a během jediné hodiny ve špičce bylo odbaveno více 

než 5 000 hovorů. To znamená, že například oproti orkánu Kyrill, kdy hasiči odbavili 

hodinově cca 1 300 hovorů, šlo tentokrát o více jak 3 násobek hovorů. Tak, jako 

každý systém, má své limity, tak svůj limit má i linka 112. Krizovými komunikacemi 

bude třeba se ještě více zabývat než doposud. 

 

Výbor prodiskutoval zaměření další činnosti, která se i nadále soustředí  

na oblast vzdělávání a přivítal nové členy, kteří se přihlásili během roku 2017. 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 a zápis z 37. zasedání elektronickou formou. 

 

 

 

 

Zapsal:  Ing. Ivan Obrusník, DrSc.              6. prosince 2017 

  předseda ČNV ONK 


