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Vážené dámy, vážení pánové,
dostávají se vám do rukou závěry z kulatého stolu „Současnost
a budoucnost bezpečnosti Moravskoslezského kraje“, který se uskutečnil
v rámci FESTIVALU BEZPEČNOSTI SECURITAS 21 dne 9. června 2017
v multifunkční aule GONG v Dolní oblasti Vítkovice v Ostravě.
Bezpečnost je tak širokospektrální obor, že jsme pro účely konání kulatého
stolu oslovili vedení kraje, města Ostrava, všechny složky Integrovaného
záchranného systému, Městskou policii Ostrava, Sdružení dobrovolných
hasičů, Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava, Fakultu
bezpečnostního inženýrství, velké průmyslové podniky v kraji a soukromé
bezpečnostní služby.
Záštitu nad konáním festivalu převzal hejtman Moravskoslezského kraje
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., zmocněnec vlády pro MSK, ÚK a KVK
doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc., Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
a Svaz průmyslu a dopravy České republiky.
Záměrem kulatého stolu bylo zhodnocení současného stavu bezpečnosti
a stanovení směrů, kterými by se měla bezpečnost v kraji ubírat s cílem
zlepšení. Témata kulatého stolu vycházela ze základů projektu „Bezpečný
kraj“ a jeho dílčí části byly dále diskutovány a rozšířeny. V rámci diskuze
zaznělo mnoho cenných připomínek a námětů, na jejichž základě byl
zpracován tento materiál. Obecně je možné říci, že bezpečnost v kraji
musíme chápat primárně jako bezpečnost občanů a na to navázat další
aktivity. Závěrem bylo konstatováno, že je žádoucí konání dalších kulatých
stolů se specializací na užší oblasti problémů bezpečnosti.
Děkujeme všem účastníkům kulatého stolu za jejich cenné rady a připomínky
a věříme, že tento kulatý stůl nastínil směry, kterými by se měla bezpečnost
v kraji ubírat.

doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák
prezident Bezpečnostně technologického klastru, z. s.

PROGRAM KULATÉHO STOLU
9,00 – 9,30

prezence účastníků

9,30 – 9,40

zahájení a přivítání účastníků

9,40 – 10,40
9,40 – 9,50
9,50 – 10,10

vystoupení orgánů, institucí a firem v oblastech bezpečnosti
Pavel Bartoš – FITE, a. s.
Jaroslav Hrabec – Krajské vojenské velitelství Ostrava

10,10 – 10,20

Miloš Střelka – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

10,20 – 10,30

Jiří Pokorný – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, FBI

10,30 – 10,40

Dalimil Frič – OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!!

10,40 – 11,00

přestávka na kávu

11,00 – 12,00

představení BTKlastru, panelová diskuze, závěrečné shrnutí

12,00 – 13,00

oběd
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ZÁVĚRY KULATÉHO STOLU
Základy projektu
Bezpečnostně vzdělané obyvatelstvo:
• Bezpečné městečko
• Vzdělávací centrum pro problematiku bezpečnostních hrozeb
• Výcvikový program pro řidiče
• Příprava obyvatelstva pro obranu státu
Výcviková infrastruktura:
• Výcvikové středisko Hranečník
• Multifunkční polygon DOV
• Centrum bezpečné jízdy
• Výcvikové středisko pro piloty helikoptér
• Výcvikové středisko PČR pro speciální jednotky
Bezpečnostní VaV:
• Ochrana obyvatelstva – IZS při mimořádných událostech s velkým množstvím postižených osob
• Projekty bezpečnostního výzkumu MV – Výcvikové a simulační pracoviště pro výcvik zvládání
mimořádných situací spojených s deflagračním hoření plynů a hořlavých prachů
• Projekt resilience MSK
• Noc vědců
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Připomínky a náměty vzešlé z kulatého stolu
Obecné připomínky a náměty:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bezpečnost MSK je především bezpečností občanů MSK.
V oblasti bezpečnosti MSK je celá řada aktivit, z nichž ne všechny jsou vzájemně provázány –
u kulatého stolu opakovaně zazněla potřeba řízení a integrace jednotlivých aktivit, jako řídící orgán
byl většinou uváděn MSK.
Byl vznesen názor, zda stávající znění „fiše“ projektu „Bezpečný kraj“ je správně pojat, dosud je
uváděn spíše seznam dílčích projektů, které nejsou vzájemně provázány a řízeny. Je žádoucí zvážit,
zda projekt nepojmout jinak, komplexně a provázaně v celé šíři.
Ve většině příspěvků zazněl apel na praktickou stránku všech akcí.
Aktivita bezpečný kraj by měla absorbovat prvky „SMART“ a „společnost 4.0“.
Celý systém koncipovat tak, že „každý je součástí bezpečnostního systému“.
Do řešení aktivně zapojit i Armádu ČR, včetně rozvíjejících se „aktivních záloh“.
Podporovat a zapojovat „dobrovolné hasiče“ a vyhodnotit možnost využít obdobně i část
„bezpečnostních agentur“.
Předpokládat, že projekt musí pokračovat i v období, kdy nebudou k dispozici prostředky z EU.
Jednotlivé aktivity řešit nejen koncepčně, komplexně a provázaně, ale i multioborově.
Zvýšit vytěžování informací z dat, která se v současné době zjišťují a lze je využít pro zvýšení
bezpečnosti a řešení mimořádných událostí.
Zvážit možnost integrace energetické a kybernetické bezpečnosti.
Výhledově rozšiřovat působnost „bezpečného kraje“ na celé území ESÚS TRITIA a celé území ČR,
případně i dále.
Zmapovat subjekty, které mají k dispozici kvalitní měřicí přístroje, včetně certifikovaných postupů
jejich užití. Jejich užitím lze získat podklady pro následnou formulaci závěrů a doporučení, která pak
mají potřebnou kvalitu a věrohodnost.
Zvýšit četnost a rozšířit komunikaci mezi subjekty a tím omezit vzájemné střety a zbytečnou
konkurenci.

Konkrétní připomínky a náměty:
•
•
•
•
•
•
•
•

Do systému „Bezpečný kraj“ je žádoucí zařadit bezpečnost osaměle žijících seniorů, nejen
z pohledu vnějšího ohrožení, ale i z pohledu jejich vlastní existence.
Soustředit se na aplikaci „První pomoc“ (ve školách, v zaměstnání, u seniorů aj.).
Zkvalitnit výbavu již existujících škol, výukových a výcvikových pracovišť a rozšířit jejich výbavu
o simulační prostředky a prostředky pro výcvik s využitím virtuální reality.
Zvýšit podíl prevence. Připravit a následně realizovat přípravu, která naučí jednat lidí tak, aby
nedošlo ke vzniku mimořádné události (např. činnosti s otevřeným ohněm, obsluha přístrojů
a zařízení (motorová pila)…)
Zaměřit se na řešení a zvládání hromadných akcí, zvládnutí davu, včetně prevence
a vzdělávání.
Podpořit projekt Ostravské univerzity „medicína katastrof“ v komplexním pojetí projektu
„Bezpečný kraj“. Možno rozšířit i na „medicínu válečných konfliktů“.
Byla konstatována potřebnost takto pojatých kulatých stolů, s doporučením specializovat se na
užší oblast problémů, například řešení energetické a kybernetické bezpečnosti.
Řešit problematiku využití sítí mobilních operátorů k informování veřejnosti.

Projekty zaměřit se na celou škálu obyvatelstva:
•
•
•
•

Děti, žáci, studenti, senioři
Profesionální složky - HZS, Policie, ZZS, Městská policie, Armáda, bezpečnostní agentury,
HBZS
Dobrovolní – SDH, Červený kříž
Ostatní obyvatelstvo
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Ohlédnutí za FESTIVALEM BEZPEČNOSTI SECURITAS 21
Na kulatý stůl navazovala odpolední část FESTIVALU BEZPEČNOSTI SECURITAS 21, která si
kladla za cíl informovat o důležitosti bezpečnosti širokou veřejnost a děti různých věkových skupin
a demonstrativní formou tak posílit potřebu bezpečnosti v životě každého člověka.
Děkujeme všem zúčastněným partnerům, díky kterým měli lidé možnost shlédnout ukázky záchrany
osob z výšky provedenou lezeckým družstvem HZS MSK z Ostravy – Poruby, seznámit se s činností,
výcvikem a možností zásahů skupiny hipologie Městské policie Ostrava a jejich koňmi, zhlédnout
požární sport a útok mladých dobrovolných hasičů z Ostravy – Zábřehu, kteří v horkém letním dni
zpříjemnili pobyt veřejnosti tím, že je skrápěli vodou z hasičských hadic. Rovněž zde byla možnost
seznámit se s mobilní technologií na měření znečištění ovzduší a uvědomit si negativní dopady
spalování toho, co do kotlů rozhodně nepatří.
Před aulou GONG byl umístěn nejnovější vozový park Městské policie Ostrava, POLICIE ČR, Hlavní
báňské záchranné stanice Ostrava, Hasičského záchranného sboru, Sboru dobrovolných hasičů,
speciální biologická sanitka Zdravotnické záchranné služby, sanitka Českého červeného kříže a další
spousta stánků, v jejichž útrobách se účastník vždy dozvěděl vše potřebné z dané oblasti bezpečnosti.
Pro děti zde byla jedinečná možnost vyzkoušet si, jak bezpečně sportovat, bezpečně se chovat na
silnici a uvědomit si, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Mimo to pro ně bylo připraveno i mnoho
soutěží, cen a vzdělávacích předmětů.
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MEDIÁLNÍ PARTNER FESTIVALU:

ÚČASTNÍCI FESTIVALU:

ZÁŠTITA NAD FESTIVALEM:
doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc.
zmocněnec vlády pro MSK, ÚK a KVK

ČLENOVÉ KLASTRU:

PARTNER FESTIVALU:

www.festivalbezpecnosti.cz
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Bezpečnostně technologický klastr, z. s.
Sídlo: Lumírova 630/13, 700 30 Ostrava - Výškovice
Kancelář: Pikartská 1337/7, 716 00 Ostrava - Radvanice
tel: 734 232 532
e-mail: info@btklastr.cz
www.btklastr.cz

www.festivalbezpecnosti
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