
 

  

Zápis z 6. diskusního bezpečnostního fóra Ústeckého kraje  
v rámci projektu Road Show 2017 – My a naše bezpečnost 

 
 
 

Povodně - Bezpečnost na školách, měkké cíle; Svět záchranářů - centrum zdraví a bezpečí (součást vzdělávacího 
procesu obyvatelstva) - Kriminalita ve vyloučených lokalitách - Role průmyslu, vědy a výzkumu jako součást 

bezpečnosti regionu jsou hlavními tématy odborné debaty v Ústeckém kraji 
 
 
 
 

Dne 28. 11. 2017 od 17:00 hod. proběhla v prostorách Auly Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) v Ústí nad 
Labem, Pasteurova 3544/1,400 96, v pořadí již šestá 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 Ústeckého kraje a UJEP. Debaty se 
zúčastnilo celkem 180 lidí, především představitelé Ústeckého kraje, Integrovaného záchranného systému Ústeckého 
kraje (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Zdravotnická záchranná služba), Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 
Vodní záchranné služby Most, Armády ČR, bezpečnostní tajemníci jiných krajů, městských a obecních policií, starostové, 
ředitelé škol a nemocnic, poslanci, zástupci vědy, výzkumu a vzdělávání, průmyslu a další představitelé státní správy a 
samosprávy nejen z Ústeckého kraje. Akce byla doprovázena i řadou statických ukázek Policie ČR (prezentace techniky 
spojené s činností Policie ČR a byl zde viděn např. i tzv. „Schengen Bus“, který slouží k rychlé identifikaci osob), Hasičského 
záchranného sboru ČR (HZS Ústeckého kraje prezentoval především techniku spojenou s ochranou obyvatelstva a požární 
ochranou v oblastech dekontaminace, detekce, likvidace chemických havárií, mobilní komunikace a preventivně výchovné 
činnosti), Zdravotnické záchranné služby (ZZSÚK, p.o. prezentovala techniku spojenou s rychlou záchranou obyvatel a 
také prostředky spojené s prevencí a výchovou obyvatel v oblasti poskytnutí první pomoci, atd.). Tyto prezentace byly 
také doplněny o ukázky partnerských společností projektu Road Show 2017 – My a naše bezpečnost. Mezi tyto ukázky 
můžeme zařadit například prezentaci úpravny vody společnosti HUTIRA – Brno, s.r.o., která nabízí samosprávám unikátní 
a vysoce efektivní systém zajišťující pitnou vodu pro obyvatele v případě krizí. Společnost SHIMEQ AIR, s.r.o., představila 
vznášedlo s možností využití především při povodních a lehký vrtulník určený pro monitorování nepřístupných oblastí s 
možností detekce osob na velkou vzdálenost. Mezi dalšími společnostmi, které jsou připraveny přispět k podpoře 
efektivního řešení krizí, a byly: 
 
GORDIC spol. s r.o. – s možností přípravy a vzdělávání mládeže v oblasti kybernetické bezpečnosti 
Tesla Hloubětín, a.s. – s možností prevence před škodlivými účinky RADONU, především ve školách 
SIEMENS, s.r.o. – s možností identifikace osob 
NANOLOGIX Se – s možností ochrany obyvatelstva proti biologickým hrozbám 
                               
Akce v Ústeckém kraji byla zahájena příjezdem hejtmana Ústeckého kraje, pana Oldřicha Bubeníčka, který společně s Ing. 
Bohuslavem Chalupou, zakladatelem Národního Institutu pro obranu a bezpečnost,z.ú. a také ředitelem Národního 
Institutu pro obranu a bezpečnost, z.ú., Mgr. Adolfem Kopřivou, zahájil svou účast prohlídkou prezentace IZS Ústeckého 
kraje, Vodní záchranné služby Most a partnerů projektu. Měl možnost se seznámit s nejnovějšími trendy v oblasti obrany 
a bezpečnosti a krátce pohovořit s přímými aktéry zajištující bezpečnost v kraji a v rámci celé České republiky. Samotné 
diskusní fórum, které se konalo v Aule Univerzity J. E. Purkyně, začalo v 17:00. Moderování akce se ujal PhDr. Jakub 
Železný, který nejprve přivítal všechny účastníky a poté představil témata Bezpečnostního fóra Ústeckého kraje spolu 
s jednotlivými panelisty.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Mezi panelisty v Ústí nad Labem zasedli:  
 

- pan Oldřich Bubeníček – hejtman Ústeckého kraje  
- PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D. – prorektor pro rozvoj a kvalitu UJEP 
- Mgr. Martin Klika, MBA, DBA – 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje 
- Ing. Lucie Orgoníková – náměstkyně místopředsedy vlády pro vědu výzkum, výzkum a 

inovace 
- generálmajor Ing. Jiří Verner – zástupce náčelníka Generálního štábu – ředitel Společného 

operačního centra 
- Ing. Bohuslav Chalupa – bývalý předseda Podvýboru pro akvizice Ministerstva obrany, 

obchod s vojenským materiálem a inovace AČR PSP ČR 
- pan Martin Lank – bývalý poslanec, člen Výboru pro bezpečnost PSP ČR  
- plk. Mgr. Jaromír Kníže – ředitel Krajského ředitelství PČR Ústeckého kraje 
- plk. Ing. Roman Vyskočil - ředitel HZS Ústeckého kraje 
- MUDr. Ilja Deyl -  ředitel organizace ZZSÚK, p.o. 
- plk. gšt. Ing. Rostislav Domorák - ředitel Krajského vojenského velitelství Ústí nad Labem 
- paní Jitka Sladká – tajemnice Asociace bezpečná škola z.s.  
- pan Lukáš Hutta – výkonný manažer Asociace Záchranný kruh 
- kpt. v zal. Ing. Ludvík Cimburek - externí poradce a koordinátor NGŠ AČR pro oblast Aktivní 

zálohy 
- Ing. Dušan Švarc - zástupce výkonného ředitele Asociace Obranného a Bezpečnostního 

Průmyslu ČR 
- Ing. Ladislav Šimek, MBA – víceprezident pro mezinárodní vztahy Asociace Obranného a 

Bezpečnostního Průmyslu ČR, ředitel SHIMEQ Air, s.r.o. 
- Josef Heřman – TESLA Hloubětín, a.s. 
- Ing. Jan Dienstbier – technický garant platformy KYBEZ 
- pan Radek Zachoval, BA (Hons), vedoucí technického oddělení, Security & Comfort, 

Siemens, s.r.o. 
 
Témata, která byla diskutována v Aule UJEP, byla témata, která byla zvolena Ústeckým krajem především z důvodu 
aktuálnosti a důležitosti nejen pro kraj samotný, ale i pro další regiony v České republice. Na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí 
nad Labem bylo diskutováno: 
 

- Povodně 
- Bezpečnost na školách, měkké cíle; Svět záchranářů - centrum zdraví a bezpečí (součást 

vzdělávacího procesu obyvatelstva) 
- Kriminalita ve vyloučených lokalitách  
- Role průmyslu, vědy a výzkumu jako součást bezpečnosti regionu  

 
PhDr. Jakub Železný, moderátor celé akce, požádal hejtmana Ústeckého kraje, pana Oldřicha Bubeníčka, zakladatele 
Národního Institutu pro Obranu a Bezpečnost, z.ú,(NIPOAB), Ing. Bohuslava Chalupu a rektora Univerzity J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem, doc. RNDr. Martina Baleje, Ph.D., aby v krátkosti vystoupili se svými úvodními slovy.  
 
Pan Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, zdůraznil ve svém vystoupení, že téma bezpečnosti je pro Ústecký kraj 
tématem prioritním, a že mu věnuje velkou pozornost. Zmínil, že především problematika povodní, kriminality, 
vyloučených lokalit, je to co Ústecký kraj řeší prioritně a s velkým úsilím. Zmínil profesionální práci integrovaného 
záchranného sboru Ústeckého kraje a také zmínil významnou roli Armády ČR, která je částečně dislokována i na území 
Ústeckého kraje. Závěrem poděkoval všem přítomným za podporu diskusního fóra a za vyjádření zájmu i ze strany 
účastníků o tuto problematiku a za zájem sdílet vlastní podněty a návrhy na řešení. 
 
Rektor UJEP, doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. zmínil, že věda a výzkum je připravena napomoci při řešeních spojených se 
zajištěním bezpečnosti naší země. Představil univerzitu, její historii a také místo, kde se fórum konalo. Závěrem pan rektor 
poděkoval za možnost se zúčastnit této akce, popřál všem mnoho úspěchů a omluvil se, že z jiných pracovních důvodů se 
musí vzdálit a že ho zastoupí prorektor pro rozvoj a kvalitu UJEP, PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D. 
  



 

  

Zakladatel NIPOAB, Ing. Bohuslav Chalupa zdůraznil především význam a úlohu NIPOAB, jako přispívatele k možným 
pozitivním změnám v oblasti obrany a bezpečnosti ČR. Zmínil také přesah projektu za hranice jednotlivých krajů, 
schopnost propojení a sdílení témat a využití výsledků jednotlivých akcí v rámci projektu všemi zainteresovanými subjekty 
především při efektivním využívání zdrojů pro zajištění bezpečnosti naší země. Závěrem poděkoval Ústeckému kraji a UJEP 
za možnost uspořádat tuto akci v Ústeckém kraji a také za podporu. 
 
Po úvodních slovech, představení panelistů a partnerů, zahájil PhDr. Jakub Železný bezpečnostní fórum Ústeckého kraje. 
 
V rámci 1. diskusního bloku „Povodně“ vystoupil se svým příspěvkem plk. Ing. Roman Vyskočil - ředitel HZS Ústeckého 
kraje, který hodnotil hrozbu povodní pro Ústecký kraj jako prioritní, protože Ústecký kraj jako tzv. „Brána do Čech“ je ale 
také místem, kde největší vodní tok České republiky opouští naší zemi, a kde se hromadí voda nasbíraná po celé délce 
nejen řeky Labe, ale samozřejmě i dalších přítoků jako jsou řeky Ohře a Kamenice. Zmínil i problematiku bleskových 
povodní, které nelze predikovat. V rámci tohoto diskusního bloku vystoupili mimo jiné i představitelé Zdravotnické 
záchranné služby Ústeckého kraje, KŘ Ústeckého kraje Policie ČR, Armády ČR a mnohých dalších. Byl zde zmíněn i význam 
tzv. „Aktivních záloh“ pro řešení povodní.    
 
V rámci 2. diskusního bloku „Bezpečnost na školách, měkké cíle; Svět záchranářů - centrum zdraví a bezpečí (součást 
vzdělávacího procesu obyvatelstva) vystoupili se svými příspěvky plk. Mgr. Jaromír Kníže – ředitel Krajského ředitelství 
PČR Ústeckého kraje, Lukáš Hutta, výkonný manažer Asociace Záchranný kruh, Jitka Sladká, tajemnice Asociace Bezpečná 
škola. V rámci tohoto bloku diskutovali takřka všichni panelisté. Hovořilo nejen o měkkých cílech, ale také o zabezpečení 
škol, žáků v rámci mimoškolních aktivit, přípravě žáků a pedagogů na nepředvídatelné situace. Byla zde také diskutována 
tématika tzv. Aktivní střelec. K tomuto tématu přispěli svými vystoupeními i zástupci společností Siemens, Gordic a Tesla 
Hloubětín. 
  
V rámci 3. diskusního bloku „Kriminalita ve vyloučených lokalitách“ vystoupil se svou prezentací Mgr. Martin Klika, MBA, 
DBA, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje. Ve svém příspěvku se soustředil především na sociální část dané 
problematiky. Opět na toto téma se rozvířila diskuse, na níž reagovali především zástupci samospráv z auditoria.  
 
V rámci 4. diskusního bloku „Role průmyslu, vědy a výzkumu jako součást bezpečnosti regionu“ vystoupili se svými 
příspěvky Ing. Dušan Švarc, zástupce výkonného ředitele Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR a Ing. Lucie 
Orgoníková, náměstkyně místopředsedy vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace. Ve svých vystoupeních zdůraznili 
především schopnost a potenciál českého obranného a bezpečnostního průmyslu, stejně tak i vědy, nabídnout orgánům 
státní správy a samosprávy pokrýt jejich potřeby a požadavky z velké části. Byly zde zmíněny zkušenosti ze současné 
spolupráce s orgány státní správy, bylo řečeno, že situace se zlepšuje, ale že stále ještě není ideální. Závěrem vystoupili i 
zástupci společností SHIMEQ Air, Siemens, Gordic, Tesla Hloubětín. 
 
Na závěr diskusního fóra požádal PhDr. Jakub Železný pana hejtmana o shrnutí celé akce. Pan hejtman poděkoval všem 
zúčastněným za účast a aktivní zapojení do diskuse, která přinesla mnoho zajímavých příspěvků, podnětů pro řešení 
diskutované problematiky. Ocenil ještě jednou práci všech příslušníků IZS, Armády ČR a poděkoval jim za dosavadní práci, 
které si nesmírně váží. Poděkoval i organizátorům projektu Road Show 2017 – My a naše bezpečnost za organizaci této 
akce, která přispívá k mapování bezpečnostní situace v jednotlivých regionech. Poděkovala i UJEP za podporu. 
 
Po té PhDr. Jakub Železný ukončil 6. diskusní fórum v Ústeckém kraji. 
 
 
 
   

 


