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CYKLUS SEMINÁŘŮ 2014 – 2015, 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 zejména povodně. Nelze opomenout katastrofy 
způsobené činností člověka či kombinace obou druhů. V ČR patří k nebezpečným jevům i časté 
smogové situace, které ohrožují především zdraví občanů. V posledních letech se stále více 
projevuje i sucho. Ztráty na životech i majetku občanů, negativní dopady na zdraví i poškození 
životního prostředí při katastrofách mohou být vysoké.  
 Včasná identifikace nebezpečí a vyhodnocení rizik, zvýšení připravenosti a schopnosti 
rychle reagovat na možné katastrofy, to jsou zásadní kroky pro snižování dopadů budoucích 
katastrof na minimum. Pomocí systému preventivních (někdy i dlouhodobějších) opatření, 
využívání a zlepšování monitorovacích a výstražných systémů na národní, krajské i lokální úrovni     
a v neposlední řadě integrovaným a důsledným přístupem z pohledu prevence katastrof 
k územnímu plánování a nakládání s krajinou obecně se lze vyhnout nadměrnému poškozování 
životního prostředí a jeho negativním důsledkům.  
 Cyklus seminářů chce přispět ke zvýšení informovanosti  i  uvést zkušenosti  a  příklady 
dobré  praxe z veřejné správy na celorepublikové i lokální úrovni. Je určen především pro pra-
covníky veřejné správy zejména z oblasti krizového řízení a ochrany životního prostředí, místních 
samospráv, pro orgány ochrany zdraví obyvatelstva, podnikové sféry, investorských a stavebních 
organizací, finančnictví a pojišťovnictví, vysokých škol a další zájemce z řad odborné i laické 
veřejnosti. 
 SEMINÁŘ 26. BŘEZNA 2015: Důležitým prvkem prevence je i vzdělávání a školení občanů, 
samospráv, státní administrativy i podnikové sféry v oblasti ochrany obyvatelstva před pohromami 
a zlepšování prevence a připravenosti na různé druhy katastrof. Velmi důležitou roli hraje ovšem 
vzdělávání mládeže na všech úrovních škol, které může významně přispět ke zlepšení celkové 
připravenosti občanů. Důležitou roli hrají i cvičení na možné krizové situace. Ke zvyšování 
negativních dopadů katastrof vede často i nesprávné hospodaření v krajině a také nedostatečná 
odolnost budov a infrastruktury.  
 Český národní výbor pro omezování následků katastrof společně s Českým spolkem pro 
péči o životní prostředí proto pořádají jednodenní seminář na téma vzdělávání v oblasti ochrany 
obyvatelstva a zlepšování prevence a připravenosti na budoucí možné krizové situace                    
a katastrofy. Seminář má za cíl kromě zvýšení informovanosti občanů a institucí přinést i příklady  
z praxe – jak probíhá toto vzdělávání na celorepublikové, krajské i lokální úrovni (ORP - obce 
s rozšířenou působností, kde přístup, řešení i stav v jednotlivých obcích i ORP může být velmi 
rozdílný)  i jaké jsou možnosti vzdělávání v této oblasti na školách všech stupňů.  
 Z našich seminářů a diskusí často vyplývají praktická doporučení pracovníkům veřejné 
správy. Uvádějí nejen příklady dobré praxe, ale i negativní zkušenosti na lokální i regionální úrovni. 
Seminář poskytne dostatek prostoru pro diskusi a výměnu informací mezi účastníky, co udělat 
příště lépe a jak, abychom tyto praktické zkušenosti mohli a uměli využít pro další vzdělávání  
a pro zvýšení naší připravenosti na budoucí krizové situace. 
 
TÉMATA SEMINÁŘŮ: 
• Zkušenosti z povodní posledních dvaceti let a jejich využití v připravenosti a prevenci - proběhl. 
• Zdravotní dopady krizových situací (smogové situace, povodně, zdravotní rizika) - proběhl. 
• Sucho, jeho příčiny a možné dopady (jak mu čelit, klimatická změna – fakta a mýty) - proběhl. 
• Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a prevence katastrof, 26. 3. 2015. 



Cyklus seminářů PREVENCE KATASTROF - 
 OCHRANA OBYVATEL A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2014-2015 

1. cirkulář  

 
www.cspzp.cz (informace ČSPŽP) 

http://www.chmi.cz/files/portal/docs/katastrofy/Uda losti.html (informace ČNV ONK) 
 

 
VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI OCHRANY OBYVATELSTVA  

A PREVENCE KATASTROF 
 

 
8:30  PREZENCE ÚČASTNÍKŮ 
9:00  ZAHÁJENÍ                Ing. JAN JAROLÍM, starosta MČ Praha 9, předseda ČSPŽP  

                          Ing. IVAN OBRUSNÍK, DrSc., předseda ČNV ONK 
 
9:00 – 12:00h DOPOLEDNÍ BLOK 
 

plk. Mgr. Eleonóra Tilcerová, GŘ HZS - Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení 

PRAVIDELNÁ VÝUKA VE ŠKOLÁCH – ZÁKLAD VZDĚLÁVÁNÍ OBYVATELSTVA 

Ve smyslu Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 je potřeba 
věnovat zvýšenou pozornost přípravě obyvatelstva. Z dlouholetých zkušeností vyplývá, že kvalitní 
příprava obyvatel musí začínat ve standardním vzdělávacím procesu. To je totiž prostor pro 
pravidelné předávání informací, získávání znalostí, dovedností a formování postojů. Tato forma 
přípravy tvoří základní stavební kámen, na kterém lze dále přípravu obyvatelstva rozvíjet,                      
a to formou různých projektů a akcí. V prezentaci bude představen stávající stav výuky, podpora 
výuky (pomůcky, metodiky, kurzy pro učitele) a nástin vývoje v této oblasti.  

 

pplk. Mgr. Jaromír Šiman, GŘ HZS - Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení 

PROJEKTY HZS ČR NA PODPORU VÝUKY A POMŮCKY K VÝUCE 

K podpoře výchovy a vzdělávání obyvatelstva realizuje HZS ČR řadu projektů. Vedle menších 
regionálních jsou realizovány velké projekty, které se vzájemně doplňují.  Jsou realizovány ve dvou 
a více krajích a postihují široké spektrum obyvatelstva. Jsou to především projekty HASÍK CZ, Vaše 
cesty k bezpečí aneb chytré blondýnky Vám radí, pohybově - vědomostní soutěže a spolupráce  
s Asociací Záchranný kruh. 

 

kpt. Ing. Veronika Krajsová, Asociace Záchranný kruh 

INTEGROVANÝ PROJEKT ZÁCHRANNÝ KRUH 

Uvedený projekt představuje několik samostatných projektů, které dohromady komplexně 
podporují systematické vzdělávání obyvatelstva a jeho cílových skupin v oblastech ochrany zdraví, 
životů, životního prostředí a majetku; projekt Internetový bezpečnostní portál, projekt Chraň svůj 
svět, chraň svůj život - Interaktivní multimediální učebnice; projekt Včas umět a znát je napořád - 
Deskové vzdělávací hry; projekt Bezpečnostní informační systém pro města a obce; projekt 
Záchrana života realitou; projekt Stolní kalendář pro seniory; projekt Domeček rizik a další. 

 
PŘESTÁVKA na KÁVU (15min)….konec přestávky asi v 10.45-11.OO  
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PaedDr. Miroslava Salavcová, MŠMT – Odbor vzdělávání 

AKTIVITY MŠMT V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ 

MŠMT se aktivně věnuje bezpečnosti a ochraně zdraví dětí, žáků, studentů a učitelů nejen v rámci 
výchovy a vzdělávání, ale také prostřednictvím opatření, která mají zabránit jejich ohrožení. 
Významné změny, které byly provedeny v zásadním kurikulárním dokumentu pro základní 
vzdělávání, tedy v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV), kterým se 
musí řídit všechny základní školy, rozšířily zásadním způsobem tuto oblast vzdělávání a zajistily tak 
povinnost  vzdělávání  a  výchovy  v  tomto rámci  na  základních školách.  V souvislosti  s  tím bylo  
ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání provedeno proškolení pedagogických 
pracovníků. V současné době MŠMT chystá další opatření, se kterými by měla být odborná 
veřejnost seznámena. 

 
 
Ing. Otakar J. Mika, CSc., Ústav ochrany obyvatelstva, Fakulta logistiky a krizového řízení, U. Hradiště 

SYSTÉMOVÉ ZLEPŠOVÁNÍ PŘIPRAVENOSTI OBYVATELSTVA NA ZVLÁDÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH 
UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ 
 

Akademické zamyšlení nad stavem a perspektivami připravenosti obyvatelstva na zdolávání 
mimořádných událostí a krizových situací v České republice. Krátké zastavení u Koncepcí ochrany 
obyvatelstva 2008 a 2013. Studijní programy a jejich praktická realizace a aplikace na naší fakultě. 
Bezpečnostní projekty studentů 3. ročníku a zjištěné poznatky, náměty a doporučení. Možnosti 
zlepšování připravenosti obyvatelstva se zaměřením na vysokoškolské studenty v České republice. 
Jako konkrétní příklad bude uveden výzkumný bezpečnostní projekt z oblasti připravenosti 
vysokoškolských studentů. 
 
 

12:00 – 12:30 polední PŘESTÁVKA na OBČERSTVENÍ 
 
 
12:30 – 15:30h ODPOLEDNÍ BLOK 
 
 
Ing. Rostislav Guth, Odbor bezpečnosti a krizového řízení, Magistrát hl. m. Prahy 

OCHRANA OBYVATELSTVA A PREVENCE KATASTROF MĚSTSKÉ AGLOMERACE V PRAXI 

Vzdělávání v oblasti prevence krizových orgánů města a městských částí je nezbytným 
předpokladem pro zvládnutí mimořádných situaciía krizových stavů. Mimo klasického školení               
a metodických kontrol se jako velice účinná forma vzdělávání ukazují tematická cvičení a praktické 
ukázky. Pro zvýšení povědomí občanů v této oblasti je potřebné zvolit nenásilnou a zábavnou 
formu, která upoutá. Jako vhodné se osvědčily praktické ukázky především při různých cvičeních, 
připravené letáky a brožury. A v neposlední řadě pak informace o prevenci na webových stránkách 
města a městských částí. 
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Ing. Alexander Dellamária, Útvar krizového řízení, Úřad městské části Praha 9  

MOŽNOSTI A ZPŮSOBY INFORMOVÁNÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB O CHARAKTERU MOŽNÉHO 
OHROŽENÍ OBYVATEL VE SPRÁVNÍM OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ (MĚSTSKÉ ČÁSTI) 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému ukládá obecnímu úřadu seznamovat 
právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení, s připravenými záchrannými  
a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva.  Tato povinnost je městské části svěřena  
do přenesené působnosti Statutem hlavního města Prahy. Úřady městských částí využívají k tomuto 
účelu hromadné informační prostředky, ukázky činnosti integrovaného záchranného systému  
i přímých kontaktů s obyvatelstvem. 
 
Ing. Václav Kostelník, CSc., Oddělení krizového řízení a obrany, Magistrát města Zlína 
 

ŘEŠENÍ KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI A VZDĚLÁVÁNÍ V ORP  

Problematice krizové připravenosti obcí v rozšířené působnosti (ORP) Zlín, povědomí občanů  
a vzdělávání nebyla v současnosti věnována zvláštní pozornost, přestože v systému krizového řízení 
mají své základní a důležité místo a starostové i obecní úřady spadají do orgánů krizového řízení. 
Přístup, řešení i stav v jednotlivých obcích i ORP v této oblasti je velmi rozdílný. Příspěvek řeší 
poznatky z analýzy stavu a ukazuje způsob i výsledky řešení krizové připravenosti v ORP Zlín, včetně 
možného řešení způsobu osvěty, vzdělávání občanů, dětí a žáků základních škol obcí. 
 
Ing. Jiří Hladík, PhD., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Praha 

SPRÁVNÉ HOSPODAŘENÍ NA PŮDĚ – VÝZNAMNÁ PREVENCE KATASTROF 
 

Půda - neobnovitelný přírodní zdroj (tvorba 1 cm půdy trvá stovky let) má nezastupitelnou úlohu      
z pohledu produkčních i mimoprodukčních funkcí, z nichž většina se vztahuje ke koloběhu vody          
v krajině. Vlastnosti půdy významně přispívají k udržení vody v krajině a předcházení vzniku 
povodní a zároveň následkům dlouhotrvajícího sucha. Některé vlastnosti půd jsou dané jejich 
vývojem, nelze je ovlivnit. Další vlastnosti jsou závislé na způsobu hospodaření na půdě. Přednáška 
se věnuje degradačním faktorům působícím na půdu, které vedou ke snížení odolnosti krajiny        
při extrémních událostech a prezentuje dostupné či připravované nástroje v prevenci proti 
nevhodnému hospodaření na půdě, ztrátě půdy (komplexní pozemkové úpravy, dotační politika, 
registr informací o půdě a nová sankční ustanovení v legislativě aj.). 
 
Ing. Ivan Obrusník, DrSc., Český národní výbor pro omezování následků katastrof 

JAK ZVYŠOVAT ODOLNOST VŮČI BUDOUCÍM KATASTROFÁM  

Kromě vzdělávání v oblasti připravenosti reagovat na přicházející krizovou situaci či katastrofu je 
třeba věnovat úsilí i zvyšování připravenosti na budoucí katastrofy a zejména zvyšování odolnosti 
obcí i jednotlivých občanů v období „mezi katastrofami“. Jedná se většinou o dlouhodobější 
opatření, která bývají často podceňována jak ze strany státní správy, samosprávy a podniků, tak      
i ze strany jednotlivých občanů. Všechny výše uvedené složky musí sdílet odpovědnost za provádění 
těchto opatření, neboť právě cesta zvyšování odolnosti může významně a zároveň efektivně snížit 
ztráty na životech i majetku v budoucnu. 
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DISKUSE ÚČASTNÍKŮ SEMINÁŘE, ZÁVĚRY 
 
Přednášející i účastníci semináře budou mít možnost v diskusi poukázat na dobré i špatné 
zkušenosti, které přinesly povodně, smogové situace a další pohromy v nedávné minulosti  
a na význam i možnosti jejich využití pro snižování následků budoucích katastrof. Diskutovat 
budeme i náměty na další vzdělávání, témata a zaměření budoucích seminářů. 
 
 
V letech  2015  - 2016 předpokládáme uspořádání seminářů: 
 
• Rizika - možnosti jejich vyhodnocování a mapování, legislativa a zdroje financování  
   v prevenci katastrof 
• Technologické a kombinované katastrofy (black-outy, velké chemické havárie atd.) 
• Možnosti snižování rizik, zranitelnosti životního prostředí, obnova a zvyšování odolnosti území 
• Krizové situace a odpady  
• Přívalové povodně a jak těmto rychlým hrozbám čelit  

 
Další témata podle aktuální potřeby. 
 
 

Těšíme se na Vaši účast! 
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ORGANIZAČNÍ POKYNY: 
 
Termín a čas konání:  čtvrtek,  26. března 2015 od 9:00 h. do 15:30 h. 
Místo konání:  Radnice m. č. Prahy 9,  Praha 9 – Vysočany,  Sokolovská č. 324 / 14 
 
Dopravní spojení:  metro, trasa B, stanice Vysočany, výstup směrem k ulici Sokolovská 

tram.:  linka č. 3, 8 stanice přestupu na metro – stanice Vysočanská 
Parkování: nejblíže parkoviště galerie Fénix-Clarion (Clarion Congress Hotel) 
http://www.clarioncongresshotelprague.com/cs/poloha-hotel-praha-9-vysocany/ 

 
Vložné: 
členové ČSPŽP a ČNV ONK                                  400,- Kč  
nevýdělečně činní (studenti, důchodci aj.)             100,-  Kč 
veřejná správa:                                                        950,-  Kč  
ostatní                                                                  1 200,-  Kč  
 
Poplatek laskavě uhraďte bankovním převodem na účet ČSPŽP, Novotného lávka 5,110 00 Praha 1  
Číslo účtu ČSPŽP:   35 – 5604130247 / 0100,  VS: 260315   
 
Možnost úhrady v hotovosti v den konání semináře u prezence lze pouze po předběžné dohodě 
se sekretariátem organizátora. ČSPŽP není plátcem DPH. 
 
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, dodrží-li termín uzávěrky přihlášek. 
 
Uzávěrka přihlášek 
Přihlášky, prosím, odesílejte poštou klasickou či elektronickou nebo faxem tak, aby byly doručeny  
na klasickou nebo e-adresu organizačního garanta ( cspzp@csvts.cz) nejpozději v úterý, 
24. března 2015. 
 
Celý cyklus seminářů odborně zajišťuje přípravný výbor ve složení:  
Ing. Libuše Deylová, RNDr. Vlastimila Mikulová, Ing. Ivan Obrusník, DrSc., 
Ing. Karel Vančura, Ing. Petr Vučka 
 
Odborní garanti semináře VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI OCHRANY OBYVATELSTVA A PREVENCE 
KATASTROF: Ing. Ivan Obrusník, DrSc., Ing. Karel Vančura 
 

 
Organizačně zajišťuje jednotlivé semináře: 
ČESKÝ SPOLEK PRO PÉČI O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1   
tel.: 221 082 365;  241 493 381; mobil:724 911 879;  fax: 222 222 155  
e-adresa: cspzp@csvts.cz,  Číslo účtu ČSPŽP:   35 – 5604130247 /0100, KB, a.s., Praha 9. 
IČ 266 66 294. Spolek zapsán u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 14709. 

 


