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Zápis z 38. zasedání Českého národního výboru pro omezování následků 

katastrof (ČNV ONK) 

 

konaného dne 24. dubna 2018 od 13.00 hodin v budově Ústavu soudního inženýrství 

VUT v Brně, Purkyňova 118. Toto zasedání bylo zaměřeno zejména na problematiku 

neočekávaných extrémních krizových situací, kterým se říká černé labutě. Černé 

labutě jsou situace, které leží za hranicemi obvyklých očekávání, protože z ničeho, co 

jsme kdy v minulosti poznali, nelze přesvědčivě vyvodit, že by taková událost mohla 

nastat, za druhé má mimořádný dopad, a za třetí, lidská přirozenost nás nutí nacházet pro 

ni dodatečná vysvětlení a vytváří tak dojem, že ji bylo možné předvídat a lze ji objasnit 

Další část programu zasedání se zaměřila na extrémy počasí jako bezpečnostní rizika a 

také na organizační záležitosti ČNV ONK. 

 

 

Program zasedání: 

 

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

 

2. Hospodaření Výboru v r. 2017 (Ing. Vančura/Ing. Šparlinek (přednesení revizní 

zprávy) Administrativní záležitosti spolku (max. 15 min) 

 

3. doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc., ÚSI VUT v Brně, ÚSI VUT v Brně 

Informace o činnosti a historii ÚSI VUT. 

 

4. Ing. Barbora Schüllerová, Ph.D., doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc., C v Brně 
Můžeme zkrotit Černé labutě? 

 

5. Ing. et Ing. Kristýna Hrabová, ÚSI VUT v Brně 
Vodohospodářské stavby a Černé labutě 

 

6. RNDr. Jaroslav Rožnovský, ČHMÚ Brno 

Extrémy počasí jako bezpečnostní rizika a jejich typové plány 

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

 

 

Průběh jednání: 

 

Ad 1)  S činností Výboru od posledního 37. zasedání ONK (dále jen Výboru) 

v prosinci 2018 seznámil členy Výboru předseda  I. Obrusník. Koncem roku 2017 se 

Výbor stal řešitelem projektu České rozvojové agentury (ČRA) v rámci programu 
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„Vysílání expertů“ s názvem „Pomoc s vytvořením klasifikace indikátorů katastrof 

v Gruzii“ v celkové hodnotě 451 tisíc Kč. Administrátorem projektu se stal tajemník 

Výboru K. Vančura a na vlastním řešení se podílelo několik dalších členů Výboru. 

Projektové řešení bylo vyhodnoceno jako velmi dobré a ČRA smlouvu s Výborem 

řádně proplatila. Byl to první případ, kdy na sebe Výbor vzal riziko tak finančně 

náročného projektu. 

 Výbor dále pokračoval ve spolupráci s Českým spolkem pro péči o životní 

prostředí“ při ČSVTS v pořádání seminářů s problematikou prevence katastrof. 12. 

dubna 2018 se konal v Praze jubilejní 10. Seminář s názvem „Šíření varování před 

katastrofami – jsme dobře připraveni“, kterého se zúčastnilo více než 50 lidí. 

Záštitu nad seminářem převzali ministr životního prostředí Brabec a ministr 

zemědělství Milek a také generální ředitel Hasičského záchranného sboru (HZS) 

generál Ryba. Tyto semináře jsou jednou z hlavních náplní činnosti Výboru  - 

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

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

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

podporu ze strany státu, avšak finance se 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. 

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. V závěru 

jednání poděkoval předseda Výboru organizátorům 38. zasedání, které se konalo 

poprvé mimo Prahu. O hladký průběh jednání Výboru a příjemné prostředí se přičinili 

odborníci z Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně Vladimír Adamec, Barbora 

Schüllerová a Kristýna Hrabová. 

 

Ad 2) Zprávu o hospodaření Výboru v roce 2017 přednesl revizor J. Šparlinek. 

V hospodaření Výboru nebyly shledány žádné nedostatky, a proto Výbor zprávu 

přijal hlasy všech přítomných. 

 

Ad 3) S činností a historii ÚSI VUT podrobně seznámil účastníky jednání V. 

Adamec. Ukázal, kterými druhy havárií a katastrof se ústav zabývá. V této souvislosti 

je důležitá zejména činnost odboru rizikového inženýrství. 

 

Ad 4) B. Schüllerová seznámila účastníky s pojmem černých labutí. Jsou to události, 

které neočekáváme a o to více nás potom překvapí, když k nim dojde. Pokud nevíme 

o nebezpečí, neznamená to, že neexistuje. Ukázala příklady událostí, které lze do 

kategorie černých labutí zařadit. Patří k nim např. i havárie jaderné elektrárny 

Fukušima, vyvolaná zemětřesením a zejména neočekávaně vysokou vlnou tsunami. 

Autorka dále ukázala různé podoby černých labutí a zmínila i šedé labutě, které lze 

částečně předpovídat. V závěru uvedla i možnosti snížení dopadů černých labutí. 

 

Ad 5)  Černými labutěmi vodohospodářských staveb se zabývala K. Hrabová. 

Podala přehled historie i současnosti budování přehrad ve světě. Výstavba přehrad 

však má i negativní dopady na vodní toky. Může dojít k narušení těchto vodních děl 

neočekávanými jevy (černé labutě) a to jak přírodními jevy, tak i působením člověka 

(uvažovat lze i působení teroristů). Příkladem nečekaného protržení přehrady a 

ničivých účinků takto vzniklé vlny u nás, je kolaps přehrady na Desné v roce 1916. 

Proto je třeba uvažovat i o hrozbách, které se zdají být nepravděpodobné a snažit se 
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odhadovat možná rizika a neustále monitorovat situace v okolí vodních děl. V závěru 

prezentace jsou uvedeny některé rady pro snížení černých labutí u vodních děl. 

 

Ad 6) Typovými plány v souvislosti s extrémy počasí se zabýval J. Rožnovský. 

Velká proměnlivost podnebí u nás se projevuje extrémy klimatických prvků, které 

vytvářejí bezpečnostní rizika. Autor ukázal extrémy počasí v posledních dvaceti 

letech u nás, zejména povodně a období sucha. Projevují se i zvýšení průměrné 

teploty vzduchu i změny úhrnů srážek. Zejména sucho je v posledních letech včetně 

první poloviny letošního roku velkou hrozbou. Ovlivňuje negativně půdní vlhkost i 

hladinu podzemní vody. Další část prezentace byla zaměřena na Národní akční plán 

adaptace na změny klimatu a koncepci environmentální bezpečnosti. Mezi hrozby pro 

ČR a vznik krizových situací patří především dlouhodobé sucho, extrémně vysoké 

teploty a přívalové povodně. Pro každou takovou krizovou situaci musí být 

vypracovány typové plány. Možnosti typových plánů v případě dlouhodobého sucha 

pak autor rozebral podrobněji včetně operativní části. 

 

Ad 7) Ke všem přednáškám byla bohatá diskuse. Výbor prodiskutoval zaměření další 

činnosti, která se i nadále soustředí na oblast vzdělávání. Příští setkání budou opět 

organizována na pracovištích některých členů Výboru vždy s odborným programem 

zaměřeným na úkoly pořádajícího pracoviště. Členové Výboru obdrží prezentace a 

zápis z 38. zasedání elektronickou formou. O zdárný průběh 38. jednáni Výboru 

v Brně se velmi zasloužili pracovníci USI VUT v Brně. 

 

 

 

Zapsal:  Ing. Ivan Obrusník, DrSc.              6. května 2018 

  předseda ČNV ONK 


