Zápis z jednání
Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina č. 2/2019
konaného dne 20. 6. 2019
Přítomni:
1. Jágrik Miroslav

7. Skalník Miroslav

2. Musílek Karel

8. Maslák Pavel

3. Kůrka Bohuslav

9. Holub Antonín

4. Pavlík Josef

10. Slámečka Jan (místopředseda)

5. Sedmidubský Ladislav

11. Bašta Miroslav

6. Bártová Martina

12. Murárik Jan (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):
1. Martinec Tomáš (předseda)

3. Bradáč Antonín

2. Rejtar Jaromír

4. Nevoral Marek

Hosté:
1. Němec Jiří (ředitel HZS KV)

3. Drápela Martin (OŽPZ)

2. Bartoš Jiří (OŽPZ)
Program:
Zahájení jednání, schválení programu, (Jan Slámečka);
1. Projednání Roční zprávy o stavu požární ochrany v Kraji Vysočina za rok 2018,
(plk. Mgr. Jiří Němec, ředitel Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina);
2. Stav kůrovcové kalamity v Kraji Vysočina, Krizový plán strategie pro řešení kalamitní
situace, (Ing. Jiří Bartoš, vedoucí Oddělení lesního hospodářství a myslivosti Krajského
úřadu Kraje Vysočina);
3. Koncepce ochrany před následky sucha pro území Kraje Vysočina a České republiky,
(Ing. Martin Drápela, vedoucí Oddělení vodního hospodářství Krajského úřadu Kraje
Vysočina);
4. Diskuze, různé;
Závěr.
Zahájení jednání, schválení programu
Jan Slámečka, místopředseda Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina (dále jen „BK“),
přivítal přítomné a zahájil jednání. Z pracovních důvodů omluvil předsedu komise Tomáše
Martince. Dle počtu přítomných konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl návrh
programu, který byl 9 hlasy schválen.
1. Projednání Roční zprávy o stavu požární ochrany v Kraji Vysočina za rok 2018
V průběhu tohoto bodu jednání se dostavili členové komise Miroslav Jágrik a Josef Pavlík.
Jiří Němec seznámil členy bezpečnostní komise s Roční zprávou o stavu požární ochrany za rok
2018. Jednotky požární ochrany zasahovaly na území Kraje Vysočina v roce 2018 u 9 802
mimořádných událostí (z toho v 79 případech se jednalo o prověřovací cvičení). V roce 2018
bylo na území Kraje Vysočina nasazeno 11 847 jednotek požární ochrany. Na základě plánu
kontrol pro rok 2018 bylo provedeno celkem 78 komplexních kontrol, 588 tematických kontrol a

tel.: 564 602 125, fax: 564 602 421, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
IČ: 70890749, bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., č. ú.: 4050005000/6800

156 úkonů předcházející kontrole. Z celkového počtu mimořádných událostí jednotky zasahovaly
u 938 požárů, kde byl zaznamenán nárůst o 186 požárů k předešlému roku. Přímá škoda
způsobená požáry dosáhla 138,5 mil. Kč a uchráněné hodnoty byly ve výši 775,4 mil. Kč. Při
požárech bylo zraněno 79 osob a 4 osoby byly usmrceny. HZS KV má zpracován havarijní a
krizovou dokumentaci - krizový a havarijní plán KV, zákon o prevenci závažných havárií, plány
ochrany území pod vodními díly. V roce 2018 se uskutečnilo celkem 67 prověřovacích cvičení a
65 taktických cvičení. Na KOPIS bylo v roce 2018 přijato celkem 99 046 volání – linky 150 a
112. Stoupá volání na linku 112, což je přičítáno preventivně výchovné činnosti.
Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina bere na vědomí informaci o projednání Roční
zprávy o stavu požární ochrany v Kraji Vysočina za rok 2018.
2. Stav kůrovcové kalamity v Kraji Vysočina, Krizový plán strategie pro řešení
kalamitní situace
Jiří Bartoš okomentoval podkladový materiál. Celkový počet vlastníků lesů v Kraji Vysočina je
cca 48 000 na výměře lesů cca 202 000 ha. Kraj Vysočina je výjimečný oproti jiným krajům
v tom, že ve vlastnictví státu je zde necelých 40% a lesů v soukromých rukou více než 60%.
Průměrně za Českou republiku je poměr mezi těmito druhy vlastnictví opačný. Držba lesů je zde
tedy ve srovnání s ostatními kraji výrazně více v nestátních rukou, s tím souvisí i nebývale velké
množství drobných vlastníků lesní půdy (cca 33 000 vlastníků lesa do 1ha). Počátek kůrovcové
kalamity v Kraji Vysočina lze hledat v druhé polovině roku 2015, a to po extrémně teplém a
suchém létu. Kraj Vysočina situaci od podzimu 2015 potřebným způsobem mapoval a činil dle
aktuálního stavu v oblasti adekvátní kroky. Podle průběhu počasí bude kůrovcová kalamita trvat
několik roků. Odhad vytěžené smrkové kůrovcové hmoty v ČR byl pro rok 2018 - 12 mil. m3,
v Kraji Vysočina v témže roce cca 4 mil. m3. Problematika řešení kůrovcové kalamity vyžaduje
systémové řešení týkající se celé ČR. Byla přijata opatření, která zasahují do oblasti legislativy,
dotační politiky či např. prostřednictvím vydání konkrétních správních aktů a zvýšením osvětové
a informační činnosti. Na úseku legislativních změn došlo např. k přijetí novely zákona č.
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, její další úprava je
v projednávání. Na situaci v lesích reagovala změna dotační politiky státu prostřednictvím
úpravy nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních
příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti. Josef Pavlík doplnil, že
pokud nebudou lesy, vyvstane problém s vodou. Jiří Bartoš řekl, že snahou je výsadba lesů
bohatě strukturovaných a produkčních pro další generace.
Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina bere na vědomí informaci o stavu kůrovcové
kalamity v Kraji Vysočina a Krizový plán strategie pro řešení kalamitní situace.
3. Koncepce ochrany před následky sucha pro území Kraje Vysočina a České
republiky
V průběhu tohoto bodu jednání odešli členové komise Martina Bártová a Bohuslav Kůrka.
Martin Drápela okomentoval podkladový materiál. Vzhledem ke stále častějšímu výskytu
nepříznivých hydrologických podmínek jsou dopady dlouhodobého sucha a nedostatku vody
stále větší hrozbou nejen pro Českou republiku, ale i pro území Kraje Vysočina. Srážkový deficit
na území kraje za období 2015 - 2018 přesáhl 430 mm. Od roku 2015 jsou na území kraje
rovněž vyšší průměrné teploty oproti dlouhodobému normálu, což znamená i podstatně vyšší
výpar. Většina významných vodních toků na Vysočině zejména během roku 2018 dosáhla
značně podnormálního stavu vody a v mnoha profilech byl překročen tzv. ukazatel sucha.
Problémy se zásobováním pitnou vodou v posledních letech měly desítky menších obcí v kraji,
napojených na lokální zdroje podzemních vod s kolísající vydatností. V roce 2018 došlo i
k výraznému poklesu hladiny povrchové vody ve vodárenských nádržích v povodí Dyje. Odběry
vody pro zásobování obyvatel pitnou vodou ze skupinových vodovodů (zdrojem vody jsou
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vodárenské nádrže) ale zatím ohroženy nebyly. Koncepce ochrany před následky sucha na
území ČR byla schválena usnesením vlády ČR č. 528 v červenci 2017. Usnesení vlády
současně uložilo příslušným ministrům tuto koncepci respektovat a prosazovat, zajistit finanční
prostředky k naplňování cílů koncepce a realizovat opatření v ní navržená, hejtmanům
doporučilo spolupracovat při realizaci opatření. Koncepce tvoří rámec pro přijetí účinných
legislativních, organizačních, technických a ekonomických opatření k minimalizaci dopadů sucha
a nedostatku vody na životy a zdraví obyvatel, hospodářství a životní prostředí. Koncepce
navrhuje např. výstavbu nových vodních nádrží, změny používání vody v průmyslu a
zemědělství, zvýšení retenční a akumulační schopnosti krajiny, ale klade i důraz na osvětu a
monitoring situace v období sucha. Dále doplnil, že Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo
životního prostředí vyčlenily dotace na boj proti suchu a společně připravily návrh tzv. „suché“
novely vodního zákona (zákon č. 254/2001 Sb.) s předpokládanou účinností v r. 2020.
Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina bere na vědomí informaci o koncepci ochrany
před následky sucha pro území Kraje Vysočina a České republiky.
4. Diskuze, různé
V průběhu tohoto bodu jednání odešel člen komise Miroslav Skalník.
Jan Murárik informoval o finanční podpoře Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina z
rozpočtu Kraje Vysočina na pořízení dvou speciálních vozidel pro „kamion týmy“, které budou
sloužit pro dohled nad bezpečností silničního provozu a řešení mimořádných situací v tomto
provozu. Dále informoval o zasedání Bezpečnostní rady Kraje Vysočina, na kterém byl přítomen
ministr vnitra, který sdělil, že jako prioritní bezpečnostní riziko vnímá současnou rekonstrukci
dálnice D1 a s tím související opakované narušení dopravy velkých rozsahů.
Termín příštího zasedání byl stanoven na čtvrtek 3. října 2019 od 14:00 hodin v Centru
hasičského hnutí Přibyslav.
Závěr
Jan Slámečka poděkoval přítomným za aktivní účast, popřál všem hezký den a ukončil jednání.

Jan Slámečka
místopředseda Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina

Ing. Jan Murárik
tajemník Bezpečností komise Rady Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala: Eva Oulehlová 25. června 2019

Číslo jednací:

KUJI 52382/2019

Číslo stránky

3

