Konference CrisCon. Musíme se připravit na častější výskyt tornáda?
Krizová situace, která v takovém rozsahu ještě Českou republiku nezasáhla. V měsíci červnu
zasáhlo tornádo Hodonínsko a Břeclavsko. Jeho dráha byla 26 kilometrů dlouhá a až 500 metrů
široká. Vytvořit prostor k diskusi a posadit ke kulatému stolu zástupce odborné komunity mají
v úmyslu organizátoři mezinárodní konference Krizové řízení a řešení krizových situací, pro
kterou se vžila zkratka CrisCon. Na půdě královského města Uherské Hradiště je plánováno její
konání v termínu 8. a 9. září 2021.
Hlavním organizátorem konference je Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše
Bati ve Zlíně, jejíž areál na Studentském náměstí nabídne účastníkům zázemí. Roli
spoluorganizátora přijal Ústav soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.
Organizátoři konference se snaží přinášet nové trendy, kdy o jedné nás informovala děkanka
Fakulty logistiky a krizového řízení doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D. „je nám ctí, že právě při
konání jubilejního desátého ročníku konference CrisCon Vás můžeme informovat, že Ministerstvo
vnitra udělilo akreditaci dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávních celků
vzdělávacímu programu průběžného vzdělávání pro úředníky. Jedná se o vzdělávací program pro
úředníky, zaměstnance samosprávního územního celku podílejícího se na výkonu správních činností
při zajištění ochrany obyvatel a krizového řízení.“
Odborné zaměření konference bylo rozšířeno o nové odborné oblasti, které budou rozděleny do
sekcí jako jsou rizika a prostředí, logistika a doprava, ochrana obyvatelstva, environmentální
bezpečnost a konvergovaná bezpečnost. Vítány jsou také příspěvky zaměřené na problematiku
pandemie COVID-19 v kontextu současnosti. „Právě příspěvkům se zaměřením na výskyt
tornáda na území České republiky a pandemie COVID-19 by se měl věnovat celý středeční
program, který plánujeme pojmout jako společné plenární zasedání. Odděleným jednáním v
jednotlivých odborných sekcích by měl být věnován čtvrtek,“ informovala předsedkyně
organizačního výboru Ing. Kateřina Víchová, Ph.D.
Platnost názoru, že v současné složité bezpečnostní situaci má setkávání odborné komunity a
hledání nových východisek svůj význam, potvrzuje podpora nejvyšších představitelů územní
samosprávy. „Letošní ročník konference se uskuteční pod záštitou hejtmana Zlínského kraje
Ing. Radima Holiše, starosty města Uherské Hradiště Ing. Stanislava Blahy i rektorů obou
pořádajících vysokých škol prof. Ing. Vladimíra Sedlaříka, Ph.D. (UTB ve Zlíně) a prof. RNDr.
Ing. Petra Štěpánka, CSc., dr. h. c. (VUT Brno),“ sdělila děkanka Fakulty logistiky a krizového
řízení doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D. Organizátoři se snaží držet krok s aktuálními trendy a
požadavky dlouholetých účastníků, proto dojde ve formátu konference oproti loňskému ročníku
k několika změnám.

Přihlášku na konferenci podala více než stovka odborníků – mimo jiné ze Správy státních
hmotných rezerv, hasičských záchranných sborů z celé České republiky, Akademie
ozbrojených sil v Liptovském Mikuláši, potažmo z krajských a městských úřadů. „Zvláště nás
potěšila registrace Mgr. Pavla Zahradníčka, Ph.D., z Akademie věd ČR, který začne středeční
program na téma „Současná a budoucí změna klimatu“. Následovat bude RNDr. Milan Šálek,
Ph.D., který se nám přiblíží fyzikální podstatu tornáda a (ne)možnosti včasné detekce a
charakter minimalizace škod při podobném jevu z hlediska současné (i budoucí)
meteorologie. Poté se přeneseme již do oblasti krizového řízení a dozvíme se, jak se na
Hodonínsku a Břeclavsku s událostí takového rozsahu vypořádávají. Zajímavých příspěvků

na aktuální témata je však již nyní přihlášeno mnohem více. V odpoledním zasedání nebude
opomenuta ani stále probíhající pandemie COVID-19, kdy si příspěvek na téma „Vakcíny proti
COVID-19“ připravili doc. Ing. Pavel Valášek, CSc. LL.M. (UTB ve Zlíně) a MUDr. Eva
Sedláčková, Ph.D. (Krajská hygienická stanice Zlínského kraje).“ Bližší informace o desátém
ročníku konference Krizové řízení a řešení krizových situací jsou k dispozici na oficiálních
webových stránkách www.criscon.cz.

