Obrana a vlast, bezpečnost a efektivní využívání zdrojů – hlavní témata
odborné debaty v hl. m. Praze
Dne 10. 5. 2017 proběhla v prostorách Paláce Žofín v hlavním městě Praze v pořadí již druhá 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 hl. m. Prahy. Debaty se zúčastnilo více než 200 lidí. Široká a pestrá skladba
účastníků zahrnovala jak zástupce státní správy, představitele Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
samosprávy, IZS, bezpečnostních a obranných organizací, tak i průmyslu, vědy, výzkumu a vzdělávání.

Mezi hlavní témata dvouhodinové diskuze, vedené moderátorem PhDr. Jakubem Železným, patřila např. vlast a její obrana
(národnostní cítění), bezpečnost za mimořádných událostí (bezpečnostní gramotnost, prevence modelový příklad projektu
Asociace záchranný kruh), efektivní využívání zdrojů (sjednocení bezpečnostních technologií) a úloha průmyslu, vědy a
vzdělávání jako podpora bezpečnosti regionu. V hlavním panelu zasedli:


Bc. Lubor Hadrava, radní hl. m. Prahy pro bezpečnost a prevenci kriminality



Mgr. Adolf Kopřiva, ředitel NIPOAB



MgA. Martin Stropnický, ministr obrany ČR



arm. gen. Ing. Josef Bečvář, Náčelník Generálního štábu AČR



plk. Ing. Daniel Miklós, MPA, náměstek generálního ředitele HZS ČR pro prevenci a civilní nouzovou připravenost



plk. Mgr. Petr Matějček, vedoucí integrovaného operačního střediska KŘ hl. m. Prahy



plk. Ing. Bc. František Zelenka, zástupce ředitele pro vnější službu Obvodní ředitelství PČR Praha I



kpt. v zál. Ing. Ludvík Cimburek, externí poradce a koordinátor NGŠ AČR pro oblast Aktivní zálohy



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. Daniel Barták, vedoucí krizového oddělení krizového managementu Kancelář ředitele MHMP



Ing. Veronika Krajsová, Prezidentka Asociace Záchranný kruh



Lukáš Hutta, výkonný manažer Asociace Záchranný kruh



RNDr. Jiří Hynek, prezident a výkonný ředitel AOBP



JUDr. Matěj Bárta, generální ředitel, Mark2 Corporation Czech, a.s.



Bc. Tomáš Semerád, vedoucí obchodního oddělení Security , Siemens s.r.o.



Ing. Michaela Vychodilová, vedoucí oddělení financování, Česká exportní banka, a.s.

Radní hl. m. Prahy pro bezpečnost a prevenci kriminality, Bc. Libor Hadrava v rámci
svého vystoupení zmínil: „Jsem přesvědčen, že bezpečnost obyvatelstva vyžaduje
systémové řešení. A to jak ve výchově dětí, tak v přípravě učitelů v souvislosti s
bezpečnostní gramotností. V současné době totiž povědomí dětí a občanů o
bezpečnostní problematice není právě v ideálním stavu. Je proto nasnadě zamýšlet se
nad sjednocením systémů přípravy obyvatelstva v rámci ČR. Rychle a intenzivně se
začít věnovat výchově dětí, obyvatel, ale také odborníků, učitelů a lektorů. Považoval
bych za velmi prospěšné, pokud by se nám v této souvislosti podařilo například sjednotit
program Hasičského záchranného sboru Ochrana člověka za mimořádných událostí s
POKOS přípravou občanů k obraně státu, spolu s dalšími programy, jako je třeba
iniciativa Zdravotnické záchranné služby ve výuce první pomoci“.
Mgr. Daniel Barták, vedoucí krizového oddělení krizového managementu, hl. m. Prahy
řekl: „I přes průkaznou hodnotu mnoha témat, která v diskusi zazněla, je na místě také
zamyslet se, jak lze k bezpečnosti své i druhých přispívat individuálním chováním a jednáním. Jak zúročit zkušenosti a
znalosti, aby lidé nabyli schopnost řešit krizové situace sami za sebe, a nezůstávali odkázáni jen na pomoc okolí, ale třeba i
sami mohli aktivně pomoci. Lidský faktor navíc hraje primární roli i v tom, jak zamezit, aby v případě nových bezpečnostních
technologií, nedocházelo k jejich zneužití.“
„Domníváme se, že aktuální bezpečnostní hrozby, tedy v nejširším slova smyslu vše, co může rychle zhoršit naši kvalitu
života, nebo co nás může omezit, je potřeba v první řadě popsat a to těmi, jichž se to bezprostředně dotýká. Mohou tak
učinit občané, jejich zástupci z oblasti samosprávy a státní správy, dále odborníci v jednotlivých problematikách či oborech
působících v oblasti obrany a bezpečnosti,“ uvedl ředitel NIPOAB Adolf Kopřiva.
Ministr obrany Martin Stropnický se v úvodu svého vystoupení
zmínil o vývoji na Ministerstvu obrany a v armádě od doby, kdy
se ujal vedení resortu. Připomněl, že dnes už ministerstvo
obrany hospodaří s více než 52 miliardami, což je oproti stavu,
kdy nastoupil na ministerstvo, značný posun vpřed. V době
zahájení jeho působení na ministerstvu obrany měl rozpočet
resortu obrany k dispozici 37 miliard a armáda byla v té době
silně podfinancována.
„Do roku 2025 je třeba se dostat na ona magická dvě procenta
HDP, kterými budeme přispívat na obranu v rámci NATO.
Máme na to kalendář i připravené projekty, čili je to věc reálná,“ konstatoval ministr obrany.
Upozornil, že image aliančních zemí se skládá ze tří komponentů, a to z prostředků, schopností a příspěvků.
„Nezapomínejme, že renomé České republiky se skládá do značné míry z toho, jak se chystáme být lepší a jak jsme aktivní
v nejrůznějších misích,“ zdůraznil ministr Stropnický. Vyjmenoval také kroky, které už byly v jednotlivých oblastech učiněny.
V neposlední řadě se zmínil i o náborech nových vojáků s tím, že 27 tisíc profesionálů by nemělo být v budoucnu konečným
číslem. Podle Stropnického lze uvažovat až o 30 tisících vojácích ve zbrani.

Náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář řekl, že nemáme vyhráno,
ale jsme na dobré cestě. P řipomněl také, že vláda schválila koncepci výstavby AČR do roku
2025.
Během diskuse jak ministr obrany, tak náčelník generálního štábu odpovídali na dotazy
související s propagací resortu na veřejnosti, s nábory a aktivní zálohou. Na přetřes přišla i
problematika přípravy obyvatelstva k obraně státu. Zde oba shodně potvrdili, že výuka
branné přípravy na školách má značnou podporu veřejnosti.
Bc. Tomáš Semerád, vedoucí obchodního oddělení Security divize Building Technologies
Siemens, s.r.o. ve svém vystoupení zmínil: „Svět, ve kterém se každý den objevují nová a
komplexnější rizika, vyžaduje systémy, které nečerpají vstupní informace pouze z konvenčních systémů (PZTS, ACS,
CCTV…), ale i z nově vznikajících, jako jsou např. systémy pro detekci dronů, zobrazovací systémy skrytých předmětů na
těle osob, systémy rozpoznání obličejů a srovnání s databází osob, systémy pro analýzu odložených zavazadel, systémy
pro analýzu přepravovaných tekutin apod. To vše se již stává součástí komplexního bezpečnostního řešení, na které se v
rámci našeho obchodního úseku soustředíme.“
„Pokud by bylo možné postupně do
složek IZS zahrnout i další subjekty a
integrovat ze soukromého segmentu
například

bezpečnostní

funkčnost

celého

agentury,

systému

by

se

rozhodně zlepšila.“, konstatoval JUDr.
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Ing. Michaela
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vystoupení

zmínila připravenost České exportní
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v oblasti obrany a bezpečnosti.
Kpt. v zál. Ing. Ludvík Cimburek, externí poradce a koordinátor
Náčelníka Generálního štábu Armády České republiky pro oblast
Aktivní zálohy, ve svém příspěvku připomněl: „Aktivní zálohy jsou
jediné zálohy, které ČR má a které v době míru může vláda ČR povolat
pro řešení krizi a pro posílení profesionálních sborů při plněni úkolů,
kterými vláda pověří AČR. „
Výkonný manažer Asociace Záchranný kruh, pan Lukáš Hutta ve svém
vystoupení poděkoval jak za možnost účasti na vydařené konferenci,
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tak i samotným účastníkům. „Chtěl bych na vás všechny apelovat, aby
každý z vás v rámci svých možností podnítil vznik systematického
vzdělávání v oblastech rizik a nebezpečí a to jak ve školství od
mateřinek tak i v rámci dospělé populace, protože jen když budeme

Více na www.institutobrany.cz

postupovat jednotně, můžeme něčeho docílit“, dodal závěrem.
Ing. Roman Váňa, poslanec a předseda Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky řekl:
“Tahle země je bezpečná a bylo by fajn udělat vše proto, aby bezpečná zůstala, díky vám všem za vaši práci.“
Ing. Bohuslav Chalupa, poslanec a místopředseda Výboru pro obranu Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky zdůraznil: „Jsem rád, že se ukazuje, že
nápad založit Institut pro obranu a bezpečnost nebyl špatný, projekt Road Show
2017 – My a naše bezpečnost bude pokračovat, budeme zjišťovat stav v
regionech, vyhodnocovat a hledat řešení. Vám, jak tady sedíte, patří poděkování,
že lidé venku se svými starostmi nemusí myslet na to, že možná někde je nějaké
ohrožení, protože vy se staráte o to, aby tomu tak nebylo.“
Martin Lank, poslanec a člen Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uvedl: „Máme za
sebou druhou zastávku Roadshow My a naše bezpečnost 2017. Diskusní fórum pořádá Národní institut pro obranu a
bezpečnost a já beru jako čest být na pódiu spolu s odborníky a představiteli státních institucí a samospráv. Je to ale hlavně
unikátní možnost získat zpětnou vazbu a poznatky z praxe. V Praze se hodně diskutovalo o výběrových řízeních - například
na balistickou ochranu pro ozbrojené složky. Podle mého názoru je velmi nešťastné, když je v tomto případě hlavním
hodnotícím kritériem cena. Pokud na něčem závisí životy, kupovat to nejlevnější může mít tragické následky. Navíc když
nákup probíhá prakticky tak, že někdo utrácí cizí peníze za něco, co sám nebude používat. Velmi vysoko nasazenou laťku z
prvního kola Roadshow v Mladé Boleslavi se Praze podařilo minimálně dorovnat - ať už nádhernými prostory paláce Žofín,
nebo úrovní řečníků, včetně jednoho ministra. Jsem zvědavý a těším se v červnu na Ostravu!“ V závěru svého vystoupení
pan poslanec Lank zmínil: „Učím se neustále, učím se právě tím, že se potkávám s lidmi, kteří odborníky v oblasti a
bezpečnosti nepochybně jsou a kteří tady dneska sedí. Proto takováto fóra mají velký smysl, vnímám je jako velkou
příležitost se dozvědět něco nového a posunout se dál a třeba i nasbírat inspiraci, čemu se věnovat a na co se v budoucnu
zaměřit.“
Plk. Ing. Bc. František Zelenka, zástupce ředitele pro vnější službu Obvodní ředitelství PČR Praha I, ujistil přítomné, že
prioritou policie je zajišťování bezpečnosti našich občanů a návštěvníků hlavního města Prahy a zmínil: „Opravdu velké
poděkování patří všem policistům, tedy těm, kteří každodenně dohlížejí na veřejný pořádek a svou činností přispívají k
bezpečnosti občanů a návštěvníků metropole.“
Plk. Mgr. Petr Matějček, vedoucí integrovaného operačního střediska KŘ hl. m. Prahy, sdělil: Bezpečnost občanů vnímám z
pozice běžného života občanů naší země, a že jako vedoucí operačního střediska a garant za tísňovou linku 158 v hlavním
městě zajišťuji společně se svými podřízenými právě tu každodenní bezpečnost a tu běžnou kriminalitu, která občany trápí.“
Zároveň i poděkoval ostatním spolupracujícím subjektům a
občanům za vzájemnou podporu a vyzdvihl práci řadových
policistů při každodenním boji s trestnou činností.
Plk. Ing. Daniel Miklós, MPA, náměstek generálního ředitele
Hasičského záchranného sboru ČR ve svém vystoupení
zmínil:

"Pro

efektivní

řešení

mimořádných

událostí

v

budoucnosti bude naprosto klíčové mít dobře poučené
občany. Občany, kteří si budou vědomi svých povinností a
budou schopni pomoci nejen sobě a svým blízkým, ale také

svým vědomým chováním složkám IZS při řešení vzniklé události. V současné době je téma vzdělávání k bezpečnosti
hodně diskutováno. Často je však spojováno s dříve vyučovanou brannou výchovou, která se však týkala přípravy na
události válečného charakteru. To je ale v dnešní době velmi úzký pohled na věc. Cílem by mělo být spojení sil Ministerstva
vnitra, obrany, zdravotnictví, dopravy, HZS ČR, PČR, ZZS a Armády České republiky a vytvořit společný předmět Nauka o
bezpečnosti, který by naše děti naučil správnému chování za všech typů mimořádných událostí, se kterými se mohou
prakticky setkat. A to od tématiky zdravotnictví, veřejné bezpečnosti, ochrany za mimořádných událostí až po téma
ozbrojeného konfliktu. Domnívám se, že spojením úsilí všech jmenovaných se podaří přesvědčit nejen politické představitele
státu, ale také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby takováto Nauka o bezpečnosti vznikla."
RNDr. Jiří Hynek, prezident a výkonný ředitel Asociace Obranného a Bezpečnostního Průmyslu v rámci svého vystoupení
zdůraznil: "Naše legislativa a její aplikace v praxi, jde hlavně o zákon o veřejných zakázkách, je významným bezpečnostním
rizikem. Alibistické soutěže na nejnižší cenu znemožňují kvalitně vybavit příslušníky ozbrojených sil. Stejně tak je
ignorováno hledisko bezpečnosti dodávek. Ty musí fungovat nejen v době míru, ale hlavně v dobách krize či ohrožení státu.
Dodávky obranného a bezpečnostního materiálu musí být především bezpečné, kvalitní, včas a za přiměřenou cenu."
3. diskusní fórum se uskuteční v Moravskoslezském kraji dne 22. 6. 2017. Bližší informace naleznete na internetových
stránkách www.institutobrany.cz. I Váš názor je důležitý, přijďte se o něj podělit!

Celé diskusní fórum bylo okořeněno statickými ukázkami produktů České zbrojovky a.s. (např. zbraně balistická
ochrana a vybavení jednotlivce), VTÚ, s. p. (např. přepravní box BIOBOX), NANOLOGIX SE (speciální maska
RESPIRA), Asociace Záchranný kruh, Magistrátu hl. m. Prahy (informační bezpečnostní portál), Aktivních záloh a
také technického vybavení Policie ČR hl. m. Prahy, Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, Městské policie hl.
m. Prahy, Správy Služeb hl. m. Prahy, Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy

