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Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si vám předložit závěry z Festivalu bezpečnosti 2018, 
který se uskutečnil 30. května 2018 v Dolní oblasti Vítkovice.

Záštitu nad konáním festivalu převzal zmocněnec vlády a senátor 
doc. Jiří Cienciala, senátor Ing. Zdeněk Nytra, hejtman Moravsko-
slezského kraje prof. Ivo Vondrák, primátor statutárního města Os-
trava Ing. Tomáš Macura, Ing. Pavel Bartoš a Ing. Radúz Mácha, 
prezident a ředitel Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje.

V rámci festivalu se v sále Malého světa techniky U6 uskutečnil 
kulatý stůl s názvem „Současnost a budoucnost bezpečnosti Mo-
ravskoslezského kraje“, kterého se zúčastnil senátor Zdeněk Ny-

tra, primátor Tomáš Macura a další významní představitelé státní správy a samosprávy, Integrovaného 
záchranného systému, Armády České republiky, Městské policie, Fakulty bezpečnostního inženýrství Vy-
soké školy báňské – TU Ostrava, dobrovolných hasičů i další účastníci. V rámci kulatého stolu zazněly 
zajímavé prezentace a podněty, týkají se stavu bezpečnosti v kraji, které jsme shrnuli do následujících 
závěrů.

Rovněž nás velice potěšila značná účast žáků, studentů a veřejnosti na venkovní části Festivalu bezpečnosti.

Děkujeme všem účastníkům Festivalu bezpečnosti za jejich práci, čas a přínos k rozvoji bezpečnosti v kra-
ji a městě Ostrava.

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

 8:30 – 9:00 prezence účastníků 

 9:00 – 9:05   Mgr. Simona Guzdková, výkonná manažerka, BTKlastr: Zahájení a úvodní slovo 
pořadatele

 9:05 – 10:50  I. blok, moderátor:  Ing. Pavel Bartoš, Sdružení pro rozvoj 
Moravskoslezského kraje

 9:05 – 9:20  Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor, Statutární město Ostrava: Moderní = bezpečná 
městská hromadná doprava

 9:20 – 9:35  plk. Ing. Jaroslav Hrabec, ředitel, Krajské vojenské velitelství Ostrava: Vzdělávání 
v POKOS

 9:35 – 9:50  plk. Ing. Antonín Řezníček, zástupce ředitele pro SKPV, Městské ředitelství 
POLICIE ČR Ostrava: Aktuální bezpečnostní problematika ve městě Ostrava

 9:50 – 10:05  Ing. Aleš Toman, vedoucí úseku krizového a operačního řízení, Městská policie 
OSTRAVA: Spolupráce Městské policie Ostrava s hlavními složkami IZS

 10:05 – 10:20  Ing. Pavel Bartoš, prezident, Sdružení pro rozvoj MSK: Průmyslový region Severní 
Moravy a Slezska ve světle iniciativ „RESTART“ a „Uhelné platformy

 10:20 – 10:50 diskuze k příspěvkům

 10:50 – 11:00 přestávka na kávu

 



11:00 – 12:30  II. blok, moderátor:  doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák, Bezpečnostně technologický 
klastr

 11:00 – 11:15  plk. Ing. Miloš Střelka, náměstek pro prevenci a CNP, Hasičský záchranný sbor MSK: 
Propagace detekce požárů a nebezpečných plynů v Moravskoslezském kraji

 11:15 – 11:30  Bc. Richard Dudek, náměstek starosty, SHČMS – Krajské sdružení hasičů MSK: 
Vzdělávání dobrovolných hasičů v rámci mezinárodní spolupráce

 11:30 – 11:45  prof. Ing. Pavel Poledňák, Ph.D., VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního 
inženýrství VŠB – TU Ostrava: Zvyšování bezpečnosti zásahové činnosti HZS

 11:45 – 12:00  doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, děkan, Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB 
– TU Ostrava: Zvyšování připravenosti příslušníků HZS a členů krizových štábů na 
řešení mimořádných událostí

 12:00 – 12:30 diskuze k příspěvkům a závěrečné shrnutí

 12:30 – 13:00 oběd

 13:00 – 18:00 venkovní část Festivalu bezpečnosti
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ZÁVĚRY KULATÉHO STOLU

Bezpečnost v dopravě
- Na snížení trestné činnosti má vliv kamerový dohled v dopravních prostředcích, tlačítka s napojením 

k řidiči, asistenti v dopravě na rizikových linkách. To zrychluje reakci Městské policie

- Pro průjezd městem je třeba vytvořit inteligentní řídicí systém s výstupem na průjezdné trasy. 
(Značení směru jízdy a uvedením navazujícího místa, uvedení času změny světla na semaforu, 
stanovení kapacity průjezdů vozidel s ohledem na tvoření zácp)

Bezpečnost
- Umístit na kritická místa kamerový systém (Stodolní, stadion, bary…)

- Propojit kamerové systémy různých uživatelů (stadiony, obchodní centra…)

- Systém navrhovat s ohledem na modernizaci použité techniky

- Zpracovat studii vlivu nezaměstnanosti a sociálních podmínek na míru kriminality

- Realizovat odborné semináře na řešení dílčích a konkrétních problémů bezpečnosti za účasti 
teoretiků a praktiků

- Připravit a realizovat odborná školení pro Policii podle jejich požadavků a zaměření

- Intenzívněji využívat nové technologie při řešení bezpečnosti (drony, optika…)

- Informovat veřejnost o vyřešení vybraných událostí a postizích pachatelů. Vytvořit mobilní aplikace 
s návody na řešení při vzniku mimořádné události. Vyšší zapojení sdělovacích prostředků.

- Využívat nové technologie k rychlejšímu přenosu dat z místa mimořádné události směrem ke 
složkám IZS

- Využívat automatické zprávy na mobilní telefony osob přítomných v určité lokalitě v případě 
ohrožení či krize



Parkování
- Navrhnou konstrukčně jednoduché parkovací domy s maximálním využitím plochy a s elektronic-

kým systémem objednávky, určení směru jízdy a hlídání vozidla

Civilní obrana
- Rozšířit přípravu na obranu a ochranu státu s využití poznatků z minulosti a ze zahraničí bez zása-

hu politických vlivů

- Připravit a realizovat branné soutěže

- Rozšířit přípravu učitelů na všech stupních výuky

Vzdělávání
- Definovat osobnostní předpoklady pro vedoucí pracovníky podílející se na řízení mimořádných 

událostí

- Připravit a realizovat odborná školení podle potřeb složek IZS a na základě závěrů hodnocení lik-
vidace mimořádných událostí a cvičení

- Ve větší míře využít odborný potenciál Moravskoslezského kraje při přípravě odborníků na bezpeč-
nost MSK a ČR

- Připravit projekt na výstavbu vzdělávacího centra pro přípravu zahraničních odborníků na bezpeč-
nost

- Věnovat se preventivně výchovné činnosti k předcházení krizových situací a nehod u všech krizo-
vých skupin (děti, senioři, rodiny…)
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OHLÉDNUTÍ ZA FESTIVALEM BEZPEČNOSTI

Festival bezpečnosti v jeho venkovní části přivítal značné množství 
žáků základních škol, studentů středních škol, ale také veřejnost 
v podobě celých rodin. Návštěvnici na festivalu našli vzdělání, po-
učení i zábavu. Svou techniku, vozový park či vybavení předvedla 
Armáda ČR, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, 
Policie ČR, Městská policie Ostrava, Zdravotnická záchranná služ-
ba, OKD - Hlavní báňská záchranná stanice a Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska. Vzdělávacím aktivitám s dětmi a veřej-
ností se mimo výše uvedených věnovala také Hasičská vzájemná 
pojišťovna, zástupci Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB – TU 
Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Střední průmyslová 
škola Hranice, Střední odborná škola ochrany osob a majetku či 
letečtí specialisté na létání s dronem společnosti MICROAIR. 

Návštěvníci festivalu mohli vidět ukázky zásahu profesionálních hasičů-lezců, kteří ve výšce několika desítek 
metrů na ochozu vodojemu zachraňovali zraněného, dále také ukázky výcviku a zásahu služebních psů a koní 
Městské policie Ostrava, mohli si zastřílet na laserové střelnici či shlédnout ukázku sebeobrany provedenou 
studenty střední školy. Samozřejmostí bylo usazení se do aut a vyzkoušení si techniky Policie ČR či Městské 
policie Ostrava nebo nahlédnutí do útrob sanitky Zdravotnické záchranné služby. Nad Dolní oblastí Vítkovic 
létal i dron, který monitoroval bezpečnost celé akce a přítomným byly přiblíženy možnosti využívání dronů 
v bezpečnosti. V teplém, téměř letním počasí, byl vrcholem dynamických ukázek požární zásah mladých dob-
rovolných hasičů z Ostravy-Zábřehu, kteří vodou z hasičských hadic zchladili přítomné návštěvníky.

Velice děkujeme bezpečnostním složkám, složkám IZS i všem dalším účastníkům Festivalu bezpečnosti, bez 
jejichž přispění, osobního nasazení a milého přístupu k dětem a návštěvníkům, by se festival nemohl uskutečnit.

Mgr. Simona Guzdková
výkonná manažerka Bezpečnostně technologického klastru, z. s.



CO ŘEKLI O FESTIVALU BEZPEČNOSTI:

Ing. Zdeněk Nytra, senátor Parlamentu ČR: – „Festival bezpečnosti byl pro mne osobně velice 
přínosný tím, že se zde mohli setkat a vyměnit si svůj pohled na bezpečnost odborníci z různých oborů. 
Bezpečnosti v kraji i městě Ostrava se věnuje velká pozornost, ale stále jsou před námi nové úkoly a nové 
výzvy.“

doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc., zmocněnec vlády pro MSK, ÚK a KVK – „V dnešní turbulentní 
době jsou otázky bezpečnosti velmi důležité. Domnívám se, že instituce a složky zajišťující bezpečnost 
budou potřeba ve stále větší míře, protože kdo je připraven, není překvapen. Spousta běžně využívaných 
technologií se opakovaně osvědčila a některé z nich mohou pomoci i zachránit lidské životy.“

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje - „Když se lidí ptáme, co 
by se v Moravskoslezském kraji mělo zlepšit, aby se tu cítili opravdu spokojeně, zmiňují velmi často bez-
pečnost. Proto jsem rád, že u nás vznikl festival, který občanům ukáže, že jsou naši profesionálové na 
opravdu vysoké úrovni a že disponují špičkovou moderní technikou. Moravskoslezský kraj bezpečnostní 
složky významně podporuje.“

Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostrava – „V anketách mezi občany 
města lidé bezpečnost jednoznačně označují za prioritu, teprve až za ní zmiňují například životní prostře-
dí nebo nezaměstnanost. Proto město dělá pro posilování bezpečnosti maximum.“

Ing. Pavel Bartoš, prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje – „Ač nerad, 
tak musím konstatovat, že energetika, která je krví společnosti, bude ve své klasické podobě v Morav-
skoslezském kraji končit. Dříve nebo později. Na to se musíme připravit. Cestou k dekarbonizaci našeho 
průmyslu musíme hledat nové prvky bezpečnosti, ať už v souvislosti s novým směrováním výroby, tak s dě-
ním ve světě a s tím souvisejícím ohrožením Evropy. Rozvoj nového průmyslu bezpečnosti je tak pro náš 
region nutností i šancí. Je to nový obor, který bude potřebovat vzdělané lidi, výzkumné, vývojové i výrobní 
zázemí. Proto bychom ho měli vnímat jako velkou příležitost.“
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ZÁŠTITA NAD FESTIVALEM:

doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. 
zmocněnec vlády pro MSK, ÚK a KVK

Ing. Zdeněk Nytra 
Senátor Parlamentu ČR

ÚČASTNÍCI FESTIVALU:

ČLENOVÉ KLASTRU:  

    !
Národní stavební klastr z.s. 
Jubilejní 302/41, Ostrava - Hrabůvka 

ČLENSKÁ PŘIHLÁŠKA

Na základě ustanovení čl. 5, bodu 5.2. stanov Národního stavebního klastru z.s. žádám o přijetí za člena tohoto spolku. 
Prohlašuji, že jsem se seznámil se strukturou a stanovami spolku také s výši členských příspěvků. 

 

Místo, datum:         ………………………………………. 
                podpis a razítko statutárního zástupce

Uplný název organizace: 

Adresa organizace: 

Ičo:       Dič:

Statutární zástupce organizace: 
(Jméno, přijmení, funkce) 

Tel:    E-mail:     Web:   

Oborové zaměření: 

Počet pracovníků v organizaci:   

Pracovník odpovídající za spojení s klastrem: 
(Jméno, přijmení, funkce) 

Tel:    E-mail:  
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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.cz
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