Cyklus seminářů PREVENCE KATASTROF OCHRANA OBYVATEL A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
1. cirkulář

ČESKÝ SPOLEK PRO PÉČI O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

a

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

Vás zvou na odborný seminář spojený s diskusí

SUCHO A POVODNĚ JAKO KRIZOVÉ SITUACE,
VÝSTRAHY, RYCHLÁ REAKCE, KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

čtvrtek, 18. května 2017
zasedací síň radnice Prahy 9
Praha Vysočany, Sokolovská 324/14

seminář se koná pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky
a ministra životního prostředí Richarda Brabce

www.csvts.cz/cspzp/aktuality (informace ČSPŽP)
http://www.chmi.cz/files/portal/docs/katastrofy/Udalosti.html (informace ČNV ONK)
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CYKLUS SEMINÁŘŮ 2014 – 2018, ZAMĚŘENÍ A CÍL:
V posledních letech se ve světě i v ČR zvyšuje počet katastrof i jejich negativních dopadů.
Nejčastější jsou přírodní katastrofy a z nich u nás zejména povodně a v posledních letech i sucho.
Nelze opomenout katastrofy způsobené činností člověka či kombinace obou druhů. Právě velké
sucho v posledních dvou letech ukázalo, že je nutné se také tomuto typu extrému věnovat
mnohem více než dosud a snažit se o zvýšení celkové připravenosti na tento jev.
I když jsou oba extrémní jevy – sucho a povodně, odlišné svými projevy (sucho je obvykle
velmi pomalé svým nástupem, naproti tomu povodně bývají často velmi rychlé), prevence
a ochrana před nimi má řadu společných vlastností. Je potřeba připravit se na sucho jako na
krizovou situaci, dokázat na ně rychle a adekvátně reagovat a využít k tomu i zkušenosti z povodní.
Stále více se ukazuje, že je potřeba chápat oba extrémní jevy komplexněji 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 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 průběžně plněna.
Seminář „Sucho a povodně jako krizové situace – výstrahy, rychlá reakce, krizové řízení“ 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.
Program semináře 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 –
zejména část, která se týká operativních opatření, přípravy operačních plánů pro zvládání sucha a
také povodňových plánů na základě platných a připravovaných metodických pokynů MŽP a MZe.
Přínosem bude i připravovaná novela Vodního zákona, která zahrne novou část o suchu.
Český národní výbor pro omezování následků katastrof společně s Českým spolkem pro
péči o životní prostředí při ČSVTS, Radnicí Prahy 9 a pod záštitou ministra zemědělství, Mariana
Jurečky a pod záštitou ministra životního prostředí Richarda Brabce, pořádá tento seminář jako
devátý seminář bezprostředně navazující na cyklus PREVENCE KATASTROF - OCHRANA OBYVATEL
A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2014-2018. Tento cyklus seminářů přispívá ke zvyšování informovanosti
i výměně zkušeností a příkladů dobré praxe z veřejné správy na celorepublikové i lokální úrovni.
Semináře jsou určeny především pro pracovníky veřejné správy zejména z oblasti krizového řízení
a ochrany životního prostředí, vodního hospodářství, pro orgány ochrany zdraví obyvatelstva,
místních samospráv, podnikové sféry, investorských a stavebních organizací, finančnictví a
pojišťovnictví, vysokých škol a další zájemce z řad odborné i laické veřejnosti.

Mediální partneři
www.enviweb.cz

http://www.tretiruka.cz
www.csvts.cz/cspzp/aktuality (informace ČSPŽP)

http://www.chmi.cz/files/portal/docs/katastrofy/Udalosti.html (informace ČNV ONK)
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SUCHO A POVODNĚ JAKO KRIZOVÉ SITUACE
VÝSTRAHY, RYCHLÁ REAKCE, KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
8:30 PREZENCE ÚČASTNÍKŮ
9:00 ZAHÁJENÍ

Ing. JAN JAROLÍM, starosta MČ Praha 9, předseda ČSPŽP
Ing. IVAN OBRUSNÍK, DrSc., předseda ČNV ONK

RNDr. Marjan SANDEV
Český hydrometeorologický ústav, Praha
PŘEDPOVĚDI A VÝSTRAHY Z ČHMÚ
Na základě úkolů vyplývajících z legislativních předpisů zajišťují předpovědní složky ČHMÚ řadu
služeb, mezi které patří předpovědní a výstražná služba (SIVS) a hlásná a povodňová služba (HPPS).
Tyto služby jsou zajišťované pomocí meteorologických a hydrologických složek ústavu, a to jak
na centrální, tak i regionální úrovni. V rámci ochrany před povodněmi jsou vyvíjeny aplikace
a metody pro předpovědi a sledování nebezpečného vývoje v případech povodní na větším
území nebo i u tzv. přívalových povodní, které mohou mít velmi lokální charakter.

RNDr. Jan DAŇHELKA, PhD.
Český hydrometeorologický ústav, Praha
SUCHO A POVODNĚ – MOŽNOSTI PREDIKCÍ A VÝSTRAH
Z hlediska managementu rizik katastrof (disaster risk management) představují sucho a povodně
naprosto rozdílné fenomény. Zatímco povodně, a zvláště přívalové povodně vznikají velmi rychle
a prostor pro cílené výstrahy je velmi omezený, sucho je dlouhodobě se vyvíjejícím fenoménem.
Uvedený rozdíl se promítá i do rozdílného poměru a aktivit v rámci cyklu managementu katastrof
(reakce-obnova-prevence-připravenost). Prezentace se přirozeně zaměří zejména na možnosti
připravenosti v podobě predikcí a výstrah na vznik obou jevů a to nejen z hlediska jejich výskytu
či kvantifikace jejich velikosti ve vztahu k historickým hodnotám či normálům, ale především
z hlediska možnosti predikce jejich potenciálních dopadů.
10:15 – 10:30 PŘESTÁVKA na KÁVU
Ing. PAVEL MARTÁK, Ing. Mgr. TEREZA DAVIDOVÁ, Ing. JANA TEJKALOVÁ, PhD.
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod
SUCHO A POVODNĚ - PŘÍPRAVA KONCEPCÍ NA ÚROVNI ČR
Vzhledem ke zkušenostem s ničivými povodněmi je problematika povodňové ochrany postupně
řešena na všech stupních státní správy, včetně koncepční přípravy v celorepublikovém měřítku.
Otázka sucha dosud zůstávala mírně stranou zájmu, nicméně po suchých epizodách posledních
let zde dochází k výraznému posunu a pracuje se na systematickém zajištění tohoto dosud více
opomíjeného hydrologického extrému.
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Ing. EVA FOUSOVÁ
Ministerstvo zemědělství, sekce vodního hospodářství
PLNĚNÍ ÚKOLŮ V GESCI ODBORU STÁTNÍ SPRÁVY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ A SPRÁVY
POVODÍ MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ VYPLÝVAJÍCÍCH Z USNESENÍ VLÁDY Č. 620 ZE DNE
29. ČERVENCE 2015 K REALIZACI OPATŘENÍ PRO ZMÍRNĚNÍ NEGATIVNÍCH NÁSLEDKŮ SUCHA
A NEDOSTATKU VODY
Přednáška je zaměřená na plnění některých úkolů z usnesení vlády č. 620 z 29. 7. 2015 k realizaci
opatření pro zmírnění negativních následků sucha a nedostatku vody. Jedná se o pět úkolů, které
byly v gesci Odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí Ministerstva
zemědělství. Cílem přednášky je seznámit přítomné s příslušnými úkoly, jejich definitivním
vyhodnocením a závěry z toho vyplývajícími.

Ing. MICHAL TANAJEWSKI, Ing. TOMÁŠ PAIL
Povodí Ohře, s.p., Chomutov
VLIV VÝZNAMNÝCH NÁDRŽÍ A SOUSTAV NA HYDROLOGICKÉ EXTRÉMY
Po suchém období 2014–2015 byly prověřeny manipulační řády významných vodních nádrží
Povodí Ohře. Kapacita zásobní nádrže je určena vodohospodářským řešením a kapacita vodního
zdroje je pak zohledněna v příslušných povoleních k nakládání s vodami. Cestou k zajištění
maximálního možného zásobního efektu nádrže je také kvalitní operativní řízení nádrží a soustav.
Z těchto důvodů je věnována velká pozornost k podkladům a rozhodovacím procesům
vodohospodářského dispečinku pro provoz významných vodních děl jak za normálních, tak za
mimořádných situací, jako jsou sucha a povodně. Součástí přednášky budou i příklady vlivů VD na
skutečný průběh povodní v tocích a nadlepšovací vliv VD na tocích v suchém období 2014 - 2015.
12:00 – 12:45 polední PŘESTÁVKA na OBČERSTVENÍ
Plk. Ing. ROMAN BÍLÝ
Odbor operačního řízení, Generální ředitelství HZS, Praha
OPERAČNÍ ŘÍZENÍ HZS ČR PŘI ŽIVELNÍCH MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH
Operační řízení Hasičského záchranného sboru ČR prošlo v minulých letech velkou a zásadní
modernizací. Jedním ze zásadních přínosů je spolupráce jednotlivých složek Integrovaného
záchranného systému nad společnými daty při nasazování složek IZS u mimořádných událostí
a celkové zrychlení pomoci občanům v tísni. Přínosem bylo i zefektivnění distribuce výstrah ČHMÚ
v prostředí HZS ČR a vzájemné sdílení dat s ČHMÚ.
Mgr. DANIEL BARTÁK
Magistrát hl. m. Prahy, Oddělení krizového managementu
„KRIZOVÝ“ PŘÍSTUP K VODĚ A SPOLUPRÁCE hl. m. PRAHY S ČHMÚ
- nouzové zásobování vodou jako systém;
- přístup krizového managementu HMP k problematice dlouhodobého sucha;
- spolupráce s ČHMÚ – výstrahy a reakce krizového řízení v podmínkách hl. m. Prahy.

STAROSTA OBCE NEBO ORP (bude upřesněno)
DISKUSE A ZÁVĚRY SEMINÁŘE do cca 15:30
www.csvts.cz/cspzp/aktuality (informace ČSPŽP)
http://www.chmi.cz/files/portal/docs/katastrofy/Udalosti.html (informace ČNV ONK)
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ORGANIZAČNÍ POKYNY:
Termín a čas konání: čtvrtek, 18. května 2017 od 9:00 h. do cca 15:30 h.
Místo konání: Radnice m. č. Prahy 9, Praha – Vysočany, Sokolovská č. 324 / 14
Dopravní spojení:

metro, trasa B, stanice Vysočanská, výstup směrem k ulici Sokolovská
Parkování: nejblíže parkoviště galerie Fénix-Clarion (Clarion Congress Hotel)
http://www.clarioncongresshotelprague.com/cs/poloha-hotel-praha-9-vysocany/

Vložné uhrazené do termínu uzávěrky přihlášek převodem na účet:
členové ČSPŽP a ČNV ONK
400,- Kč
nevýdělečně činní (studenti, důchodci aj.)
100,- Kč
veřejná správa:
950,- Kč (+50 Kč při platbě v hotovosti, tj. 1000,-)
ostatní
1 250,- Kč (+50 Kč při platbě v hotovosti, tj. 1300,-)
Pozvaní přednášející na našich seminářích vložné neplatí. Vložné zahrnuje účast na přednáškách
a diskusi, poznámkový blok s tužkou, tištěné abstrakty přednášek, prezentace ze semináře
v elektronické podobě, občerstvení v průběhu přednášek, v polední přestávce bagetu.
Poplatek laskavě uhraďte bankovním převodem na účet ČSPŽP, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1
Číslo účtu ČSPŽP: 35 – 5604130247 / 0100, VS: 180517. ČSPŽP není plátcem DPH.
Možnost úhrady v hotovosti v den konání semináře u prezence lze pouze po předběžné dohodě
se sekretariátem organizátora. Za platbu v hotovosti na místě je účtován administrativní
poplatek 50,-Kč. Přijetí přihlášek nepotvrzujeme; účastníky informujeme pouze v případě
organizační změny. V případě neúčasti vložné nevracíme, je však možné vyslat náhradníka. Daňový
doklad obdrží účastníci při prezenci, pokud odeslali vložné i přihlášku včas.
Uzávěrka přihlášek
Přihlášky, prosím, odesílejte elektronickou poštou tak, aby byly doručeny na e - adresy org. výboru
deylova@volny.cz a katastrofy@volny.cz nejpozději v pondělí, 15. května 2017.

Celý cyklus seminářů odborně zajišťuje organizační výbor ve složení:
Ing. Libuše Deylová, RNDr. Vlastimila Mikulová, Ing. Ivan Obrusník, DrSc.,
Ing. Karel Vančura, Ing. Petr Vučka
Odborný garant semináře Sucho a povodně jako krizové situace - Ing. Ivan Obrusník, DrSc.
Organizačně zajišťuje jednotlivé semináře:
ČESKÝ SPOLEK PRO PÉČI O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1
tel.: 221 082 365 (kancelář); mobil: 724 911 879 (org. výbor - ing. Deylová); e-mail: cspzp@csvts.cz
IČ: 266 66 294; Spolek zapsán u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 14709.
Číslo účtu ČSPŽP: 35 – 5604130247 /0100, KB a.s., Praha 9.
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
na seminář

SUCHO A POVODNĚ JAKO KRIZOVÉ SITUACE
VÝSTRAHY, RYCHLÁ REAKCE, KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
čtvrtek, 18. května 2017 v Praze (Radnice Prahy 9)

Účastník (jméno, kontakt)
1. ..……………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………
3. .………………………………………………………………..

Organizace: …………………………………………………. …………………………………………… IČ: ………………….
Adresa: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefon – p. l.: …………..............……….mobil: ………………………..……..….……. fax: ……….………………
e – mail adresa: .…………………………………………………………………………………
ANO / NE -SOUHLASÍM se zasíláním pozvánek na výše uvedenou e- adresu.
Účastník JE / NENÍ členem ČSPŽP či ČNV ONK nebo JE / NENÍ pracovníkem veřejné správy
Vložné v částce

………………………………………………………………..

je hrazeno z účtu č.* ………………………………………………………………..

Datum:

Razítko a podpis:

Nehodící se, prosím, škrtněte. Děkujeme za pochopení.
*V příkazu k úhradě vyplňte, prosím, var. symbol (180517) a v přihlášce neopomeňte, prosím, IČ Vaší organizace.
Bez těchto informací nelze Vaši platbu připojit k přijaté přihlášce a připravit předem daňový doklad.
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