
ROAD SHOW 2017 – MY A NAŠE BEZPEČNOST 
4. BEZPEČNOSTNÍ DISKUSNÍ FÓRUM ZABývAjÍcÍ SE SOUČASNOSTÍ A BUDOUcNOSTÍ OBRANY 

A BEZPEČNOSTI v OLOMOUcKÉM KRAjI

MgR. ADOLF KOPřIvA, ředitel Národního institutu pro obranu a bezpečnost

„Za projektem RSW 2017 se skrývá 14 odborných diskusí s veřejností na téma zajištění obrany 
a bezpečnosti ČR. Očekáváme zejména podněty vedoucí k posílení regionální a celorepublikové 
efektivní spolupráce všech zainteresovaných subjektů v oblasti obrany a bezpečnosti a tím zajištění 
větší bezpečnosti země jako takové.“

INg. BOHUSLAv cHALUPA, poslanec, místopředseda Výboru pro obranu PSP ČR, předseda Podvýboru 
pro akvizice MO, obchod s vojenským materiálem a inovace AČR

„Jsem rád, že se ukazuje, že nápad založit Institut pro obranu a bezpečnost měl smysl, projekt 
bude pokračovat, budeme zjišťovat stav v regionech, vyhodnocovat a hledat řešení. 
Těším se na další setkání s občany a bezpečnostní komunitou v dalších krajích ČR, čeká nás mno-
ho potřebné a užitečné práce.“

RADEK ZAcHOvAL, vedoucí technického odděleni, Security & Comfort, Siemens s.r.o.

„Z našeho pohledu je RSW 2017 ideálním prostorem pro diskusi o aktuálních bezpečnostních 
otázkách. Svým pojetím může významně pomoci v šíření informovanosti o možnostech, v našem 
pojetí především technologických,  a způsobu zajišťování bezpečnosti státu a jeho občanů mezi 
odbornou i laickou veřejnost.“

INg. RADEK HAUERLAND, víceprezident pro vnější komunikaci, Česká zbrojovka, a.s.

„Klíčové je umět společné problémy v oblasti bezpečnosti identifikovat, popsat a najít nejopti-
málnější řešení. Formát debat RSW 2017 vnímáme jako nástroj, který zde chyběl, a který by svým 
dovedným spojením široké škály diskutérů mohl v hledání řešení problémů pomoct.“

MARTIN LANK, poslanec, člen Výboru pro bezpečnost PSP ČR

„… takováto fóra mají velký smysl, vnímám je jako velkou příležitost dozvědět se něco nového 
a posunout se dál a třeba i nasbírat inspiraci, čemu se věnovat a na co se v budoucnu zaměřit. 
Je to ale hlavně unikátní možnost získat zpětnou vazbu a poznatky z praxe. Být na pódiu spolu 
s odborníky a představiteli státních institucí a samospráv je pro mě čest.“

www.institutobrany.cz
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Média

Podporující subjekty

Dne 5. 9. 2017 od 13:30 hod. proběhne v prostorách Výstaviště Flora Olomouc, 
Pavilon A na adrese: Wolkerova 17, 771 11 Olomouc, v pořadí již čtvrtá odborná 
debata s laickou veřejností v rámci projektu ROAD SHOW 2017 – My a naše 
bezpečnost (RSW 2017) na téma zajištění obrany a bezpečnosti kraje i celé ČR. 
Organizací akce se ujal Národní institut pro obranu a bezpečnost, z.ú. (NIPOAB) 
ve spolupráci s vedením Olomouckého kraje. Debaty se zúčastní více než 300 lidí. 
Široká a pestrá skladba účastníků zahrnuje nejen vedení našeho kraje, města 
Olomouc, ale i zástupce státní správy, představitele Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky, ostatních samospráv, jednotek IZS, bezpečnostních 
a obranných organizací, průmyslu, vědy, výzkumu a vzdělávání.   

POvODNě & SUcHO - PROTIPOvODňOvá OPATřENÍ v OLOMOUcKÉM KRAjI  - cO SE ZA 20 ROKů PODAřILO A cO jE v PLáNU, DOTAcE v OBLASTI SUcHA 
„DEŠťOvKA“, LIKvIDAcE ŠKOD, vČASNá INFORMOvANOST vEřEjNOSTI (ROLE MÉDIÍ A MODERNÍcH TEcHNOLOgIÍ PRO OBČANY SE SNÍžENOU SOBěSTAČNOSTÍ); 
KYBERNETIcKá BEZPEČNOST  - KYBERNETIcKá BEZPEČNOST, OBRANA, KRIMINALITA, ETIKA, OSvěTA A PODPORA vZDěLáváNÍ v OBLASTI KYBERNETIcKÉ 
BEZPEČNOSTI (vŠ, ŠKOLY, žácI, STUDENTI, PEDAgOgOvÉ), výZKUM A vývOj v OBLASTI KYBERNETIcKÉ BEZPEČNOSTI, vLIv NOvýcH LEgISLATIvNÍcH úPRAv 
v OBLASTI KYBERNETIcKÉ BEZPEČNOSTI PRO NEROZPOČTOvÉ ORgANIZAcE; BEZPEČNOST OBYvATEL - KONcEPcE OcHRANY MěKKýcH cÍLů, TERORISMUS, 
BEZPEČNOST NA ŠKOLácH, PREvENcE KRIMINALITY, PřÍPRAvA OBYvATEL NA OBRANU A BEZPEČNOST, AKTIvNÍ STřELEc Aj.; ROLE PRůMYSLU, věDY 
A výZKUMU jAKO SOUČáST BEZPEČNOSTI REgIONU jSOU HLAvNÍMI TÉMATY ODBORNÉ DEBATY v OLOMOUcKÉM KRAjI.

V hlavním panelu zasednou mimo jiné:

 → Mgr. Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
 → MgA. Martin Stropnický, ministr obrany České republiky – bude potvrzen
 → Armádní generál Ing. Josef Bečvář, náčelního generálního štábu Armády České republiky – bude potvrzen
 → Mgr. Adolf Kopřiva, ředitel NIPOAB
 → Ing. Roman Váňa, předseda Výboru pro bezpečnost PSP ČR
 → Ing. Bohuslav Chalupa, místopředseda Výboru pro obranu PSP ČR
 → Martin Lank, člen Výboru pro bezpečnost PSP ČR
 → Mgr. Alena Hložková, vedoucí oddělení krizového řízení Olomouckého kraje
 → Kpt. v zál. Ing. Ludvík Cimburek, externí poradce a koordinátor NGŠ AČR pro oblast Aktivní zálohy 
 → RNDr. Jiří Hynek, prezident a výkonný ředitel Asociace Obranného a Bezpečnostního Průmyslu
 → Ing. Dušan Žídek, Český hydrometeorologický ústav – Pobočka Ostrava
 → Ing. Lubomír Kovařík, MBA, generální ředitel Česká zbrojovka, a.s.
 → Oldřich Rutar, provozní ředitel M2C, a.s.
 → Radek Zachoval, BA (Hons), vedoucí technického oddělení, Security & Comfort, Siemens, s.r.o.
 → Ing. Karolína Muselová, náměstkyně generálního ředitele T-CZ, a.s.
 → Ing. Martin Šimandl, vedoucí vývoje společnosti, TESLA Hloubětín, a.s.  
 → a další

                              
Akce RSW 2017 v Olomouckém kraji se koná pod záštitou prezidenta republiky, předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, 
ministra obrany, ministra vnitra, hejtman Olomouckého kraje, prezidenta Hospodářské komory a prezidenta Asociace Obranného a Bezpeč-
nostního Průmyslu v úzké spolupráci s představiteli Integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje a Armády České republiky, 
jejichž prezentaci můžete navštívit v rámci této významné bezpečnostní akce celorepublikového významu. V rámci Road Show 2017 se můžete 
setkat nejen s předními představiteli a odborníky v oblasti obrany a bezpečnosti našeho kraje, ale i z celé České republiky, s kterými se můžete 
podělit o své názory na daná témata. Během tohoto diskusního fóra bude moci shlédnout mimo jiné i techniku IZS, prezentaci partnerů jako 
např. Česká zbrojovka, a.s., VOP CZ s.p., VTÚ s.p., TESLA Hloubětín, a.s., SHIMEQ Air s.r.o., atd. 

Bližší informace naleznete na internetových stránkách www.institutobrany.cz, kde se můžete velmi snadno přihlásit na: 
https://www.institutobrany.cz/olomoucky-kraj. Vstup je volný.  

I Váš názor je důležitý, přijďte se o něj podělit!
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Více o projektu Road Show 2017 - My a naše bezpečnost na: www.institutobrany.cz
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