
 

 

Témata: Integrovaný záchranný systém v 
centrum kybernetické bezpečnosti Jihomoravského kraje; Sucho ohrožující podmínky života v kraji; Role 
průmyslu, vědy a výzkumu jako součást bezpečnosti regionu

Hlavními tématy diskuzní f
dne 20. 2. 2018 v
záchranný systém v Jihomoravském kraji; Vzdělání v oblasti obrany a bezpeč
kybernetické bezpečnosti Jihomoravského kraje; Sucho ohrožující podmínky života v kraji; Role průmyslu, vědy 
a výzkumu jako součást bezpečnosti regionu. Organizace akce se opět ujal Národní institut pro obranu a 
bezpečnost, z.ú. (NIP
osob, především představitelé Jihomoravského kraje, Integrovaného záchranného systému Jihomoravského 
kraje (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Zdravotnická záchranná sl
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
kraje
prezentace byly také doplněny o ukázky partnerských společností projektu Road Show 2017 
bezpečnost. Mezi tyto ukázky můžeme zařadit například prezen
možností přípravy a vzdělávání mládeže v oblasti kybernetické bezpečnosti Tesla Hloubětín, a.s. 
prevence před škodlivými účinky RADONU, především ve školách. Akce v Jihomoravském kraji byla zahájena 
hej
Poté Ing. Bohuslav Chalupa, zakladatel Národního Institutu pro obranu a bezpečnost, z.ú. a moderátor celé 
akce, představil hlavní témata spolu s jednotlivý
NIPOAB, jako přispěvatele k možným pozitivním změnám v oblasti obrany a bezpečnosti ČR. Ing. Bohuslav 
Chalupa zmínil také přesah projektu za hranice jednotlivých krajů, schopnost propojení a sdíl
výsledků jednotlivých akcí v rámci projektu všemi zainteresovanými subjekty především při efektivním 
využívání zdrojů pro zajištění bezpečnosti naší země.

Mezi panelisty v
fórum (sál Břetislava Bakaly) 
výcviku 
plk. Ing. Leoš Tržil 
Martin Koníček 
ředitel, Ing. František Havíř 
Martin Lank 
prezident institutu, Mgr. Jiří Protiva 
manažer rozvoje obchodu, Ing. Jaromír Řezáč 
KYBEZ a Martin Giebel 

Témata, která byla diskutována v
především z důvodu aktuálnosti a důležitosti nejen pro kraj samotný, ale i pro další regiony v České republice. 
Moderátor akce Ing. Bohuslav Chalupa postupně představoval jednotlivá t
panelistům. V

 

 

Témata: Integrovaný záchranný systém v 
centrum kybernetické bezpečnosti Jihomoravského kraje; Sucho ohrožující podmínky života v kraji; Role 
průmyslu, vědy a výzkumu jako součást bezpečnosti regionu

Hlavními tématy diskuzní f
dne 20. 2. 2018 v
záchranný systém v Jihomoravském kraji; Vzdělání v oblasti obrany a bezpeč
kybernetické bezpečnosti Jihomoravského kraje; Sucho ohrožující podmínky života v kraji; Role průmyslu, vědy 
a výzkumu jako součást bezpečnosti regionu. Organizace akce se opět ujal Národní institut pro obranu a 
bezpečnost, z.ú. (NIP
osob, především představitelé Jihomoravského kraje, Integrovaného záchranného systému Jihomoravského 
kraje (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Zdravotnická záchranná sl
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
kraje. Akce byla doprovázena i vnitřní prezentací Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR. Tyto 
prezentace byly také doplněny o ukázky partnerských společností projektu Road Show 2017 
bezpečnost. Mezi tyto ukázky můžeme zařadit například prezen
možností přípravy a vzdělávání mládeže v oblasti kybernetické bezpečnosti Tesla Hloubětín, a.s. 
prevence před škodlivými účinky RADONU, především ve školách. Akce v Jihomoravském kraji byla zahájena 
hejtmanem Jihomoravského kraje, panem JUDr. Bohumilem Šimkem, který přivítal účastníky diskuzního fóra. 
Poté Ing. Bohuslav Chalupa, zakladatel Národního Institutu pro obranu a bezpečnost, z.ú. a moderátor celé 
akce, představil hlavní témata spolu s jednotlivý
NIPOAB, jako přispěvatele k možným pozitivním změnám v oblasti obrany a bezpečnosti ČR. Ing. Bohuslav 
Chalupa zmínil také přesah projektu za hranice jednotlivých krajů, schopnost propojení a sdíl
výsledků jednotlivých akcí v rámci projektu všemi zainteresovanými subjekty především při efektivním 
využívání zdrojů pro zajištění bezpečnosti naší země.

Mezi panelisty v
fórum (sál Břetislava Bakaly) 
výcviku - Vojenské akademie Vyškov, Ing. Dušan Navrátil 
plk. Ing. Leoš Tržil 
Martin Koníček 
ředitel, Ing. František Havíř 
Martin Lank -
prezident institutu, Mgr. Jiří Protiva 
manažer rozvoje obchodu, Ing. Jaromír Řezáč 
KYBEZ a Martin Giebel 

Témata, která byla diskutována v
především z důvodu aktuálnosti a důležitosti nejen pro kraj samotný, ale i pro další regiony v České republice. 
Moderátor akce Ing. Bohuslav Chalupa postupně představoval jednotlivá t
panelistům. V

 

Zápis ze 7. diskusního bezpečnostního fóra Jihomoravského kraje v rámci projektu 

Témata: Integrovaný záchranný systém v 
centrum kybernetické bezpečnosti Jihomoravského kraje; Sucho ohrožující podmínky života v kraji; Role 
průmyslu, vědy a výzkumu jako součást bezpečnosti regionu

Hlavními tématy diskuzní f
dne 20. 2. 2018 v 17:00 v 
záchranný systém v Jihomoravském kraji; Vzdělání v oblasti obrany a bezpeč
kybernetické bezpečnosti Jihomoravského kraje; Sucho ohrožující podmínky života v kraji; Role průmyslu, vědy 
a výzkumu jako součást bezpečnosti regionu. Organizace akce se opět ujal Národní institut pro obranu a 
bezpečnost, z.ú. (NIPOAB) ve spolupráci s vedením Jihomoravského kraje. Debaty se zúčastnilo celkem 140 
osob, především představitelé Jihomoravského kraje, Integrovaného záchranného systému Jihomoravského 
kraje (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Zdravotnická záchranná sl
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

. Akce byla doprovázena i vnitřní prezentací Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR. Tyto 
prezentace byly také doplněny o ukázky partnerských společností projektu Road Show 2017 
bezpečnost. Mezi tyto ukázky můžeme zařadit například prezen
možností přípravy a vzdělávání mládeže v oblasti kybernetické bezpečnosti Tesla Hloubětín, a.s. 
prevence před škodlivými účinky RADONU, především ve školách. Akce v Jihomoravském kraji byla zahájena 

tmanem Jihomoravského kraje, panem JUDr. Bohumilem Šimkem, který přivítal účastníky diskuzního fóra. 
Poté Ing. Bohuslav Chalupa, zakladatel Národního Institutu pro obranu a bezpečnost, z.ú. a moderátor celé 
akce, představil hlavní témata spolu s jednotlivý
NIPOAB, jako přispěvatele k možným pozitivním změnám v oblasti obrany a bezpečnosti ČR. Ing. Bohuslav 
Chalupa zmínil také přesah projektu za hranice jednotlivých krajů, schopnost propojení a sdíl
výsledků jednotlivých akcí v rámci projektu všemi zainteresovanými subjekty především při efektivním 
využívání zdrojů pro zajištění bezpečnosti naší země.

Mezi panelisty v Jihomoravském kraji zasedli: 
fórum (sál Břetislava Bakaly) 

Vojenské akademie Vyškov, Ing. Dušan Navrátil 
plk. Ing. Leoš Tržil - ředitel Krajského ředitelství policie Jmk, Ing. Milan Klusák, MBA 
Martin Koníček - vedoucí odboru kanceláře ředitele krajského úřadu Jihomoravského kraje a bezpečnostní 
ředitel, Ing. František Havíř 

- PSP ČR, bezpečnostní poradce, Ing. Aleš Špidla 
prezident institutu, Mgr. Jiří Protiva 
manažer rozvoje obchodu, Ing. Jaromír Řezáč 
KYBEZ a Martin Giebel - ředitel divize retailu Mark2 Corporation Czech a.s.

Témata, která byla diskutována v
především z důvodu aktuálnosti a důležitosti nejen pro kraj samotný, ale i pro další regiony v České republice. 
Moderátor akce Ing. Bohuslav Chalupa postupně představoval jednotlivá t
panelistům. V rámci tématu Integrovaný záchranný systém v Jihomoravském kraji; vystoupili v

  

Zápis ze 7. diskusního bezpečnostního fóra Jihomoravského kraje v rámci projektu 
Road Show 

Témata: Integrovaný záchranný systém v 
centrum kybernetické bezpečnosti Jihomoravského kraje; Sucho ohrožující podmínky života v kraji; Role 
průmyslu, vědy a výzkumu jako součást bezpečnosti regionu

Hlavními tématy diskuzní fórum Road Show 
17:00 v  Sále Břetislava Bakaly, na adrese Žerotínovo náměstí 6, Brno, byla Integrovaný 

záchranný systém v Jihomoravském kraji; Vzdělání v oblasti obrany a bezpeč
kybernetické bezpečnosti Jihomoravského kraje; Sucho ohrožující podmínky života v kraji; Role průmyslu, vědy 
a výzkumu jako součást bezpečnosti regionu. Organizace akce se opět ujal Národní institut pro obranu a 

OAB) ve spolupráci s vedením Jihomoravského kraje. Debaty se zúčastnilo celkem 140 
osob, především představitelé Jihomoravského kraje, Integrovaného záchranného systému Jihomoravského 
kraje (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Zdravotnická záchranná sl
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

. Akce byla doprovázena i vnitřní prezentací Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR. Tyto 
prezentace byly také doplněny o ukázky partnerských společností projektu Road Show 2017 
bezpečnost. Mezi tyto ukázky můžeme zařadit například prezen
možností přípravy a vzdělávání mládeže v oblasti kybernetické bezpečnosti Tesla Hloubětín, a.s. 
prevence před škodlivými účinky RADONU, především ve školách. Akce v Jihomoravském kraji byla zahájena 

tmanem Jihomoravského kraje, panem JUDr. Bohumilem Šimkem, který přivítal účastníky diskuzního fóra. 
Poté Ing. Bohuslav Chalupa, zakladatel Národního Institutu pro obranu a bezpečnost, z.ú. a moderátor celé 
akce, představil hlavní témata spolu s jednotlivý
NIPOAB, jako přispěvatele k možným pozitivním změnám v oblasti obrany a bezpečnosti ČR. Ing. Bohuslav 
Chalupa zmínil také přesah projektu za hranice jednotlivých krajů, schopnost propojení a sdíl
výsledků jednotlivých akcí v rámci projektu všemi zainteresovanými subjekty především při efektivním 
využívání zdrojů pro zajištění bezpečnosti naší země.

Jihomoravském kraji zasedli: 
fórum (sál Břetislava Bakaly) - hlavní panelisté: brigádní generál Ing. Josef Kopecký, MSc., Velitel Velitelství 

Vojenské akademie Vyškov, Ing. Dušan Navrátil 
ředitel Krajského ředitelství policie Jmk, Ing. Milan Klusák, MBA 

vedoucí odboru kanceláře ředitele krajského úřadu Jihomoravského kraje a bezpečnostní 
ředitel, Ing. František Havíř - vedoucí 

PSP ČR, bezpečnostní poradce, Ing. Aleš Špidla 
prezident institutu, Mgr. Jiří Protiva -
manažer rozvoje obchodu, Ing. Jaromír Řezáč 

ředitel divize retailu Mark2 Corporation Czech a.s.

Témata, která byla diskutována v Sále
především z důvodu aktuálnosti a důležitosti nejen pro kraj samotný, ale i pro další regiony v České republice. 
Moderátor akce Ing. Bohuslav Chalupa postupně představoval jednotlivá t

rámci tématu Integrovaný záchranný systém v Jihomoravském kraji; vystoupili v

Zápis ze 7. diskusního bezpečnostního fóra Jihomoravského kraje v rámci projektu 
Road Show – My a naše bezpečnost v

Témata: Integrovaný záchranný systém v Jihomoravském kraji; Vzdělání v oblasti obrany a bezpečnosti; Krajské 
centrum kybernetické bezpečnosti Jihomoravského kraje; Sucho ohrožující podmínky života v kraji; Role 
průmyslu, vědy a výzkumu jako součást bezpečnosti regionu

órum Road Show – My a naše bezpečnost v
Sále Břetislava Bakaly, na adrese Žerotínovo náměstí 6, Brno, byla Integrovaný 

záchranný systém v Jihomoravském kraji; Vzdělání v oblasti obrany a bezpeč
kybernetické bezpečnosti Jihomoravského kraje; Sucho ohrožující podmínky života v kraji; Role průmyslu, vědy 
a výzkumu jako součást bezpečnosti regionu. Organizace akce se opět ujal Národní institut pro obranu a 

OAB) ve spolupráci s vedením Jihomoravského kraje. Debaty se zúčastnilo celkem 140 
osob, především představitelé Jihomoravského kraje, Integrovaného záchranného systému Jihomoravského 
kraje (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Zdravotnická záchranná sl
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

. Akce byla doprovázena i vnitřní prezentací Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR. Tyto 
prezentace byly také doplněny o ukázky partnerských společností projektu Road Show 2017 
bezpečnost. Mezi tyto ukázky můžeme zařadit například prezen
možností přípravy a vzdělávání mládeže v oblasti kybernetické bezpečnosti Tesla Hloubětín, a.s. 
prevence před škodlivými účinky RADONU, především ve školách. Akce v Jihomoravském kraji byla zahájena 

tmanem Jihomoravského kraje, panem JUDr. Bohumilem Šimkem, který přivítal účastníky diskuzního fóra. 
Poté Ing. Bohuslav Chalupa, zakladatel Národního Institutu pro obranu a bezpečnost, z.ú. a moderátor celé 
akce, představil hlavní témata spolu s jednotlivými panelisty. Byl zvýrazněn význam a úloha zapsaného ústavu  
NIPOAB, jako přispěvatele k možným pozitivním změnám v oblasti obrany a bezpečnosti ČR. Ing. Bohuslav 
Chalupa zmínil také přesah projektu za hranice jednotlivých krajů, schopnost propojení a sdíl
výsledků jednotlivých akcí v rámci projektu všemi zainteresovanými subjekty především při efektivním 
využívání zdrojů pro zajištění bezpečnosti naší země.

Jihomoravském kraji zasedli: - JUDr. Bohumil Šimek 
hlavní panelisté: brigádní generál Ing. Josef Kopecký, MSc., Velitel Velitelství 

Vojenské akademie Vyškov, Ing. Dušan Navrátil 
ředitel Krajského ředitelství policie Jmk, Ing. Milan Klusák, MBA 

vedoucí odboru kanceláře ředitele krajského úřadu Jihomoravského kraje a bezpečnostní 
vedoucí odboru životního prostředí krajského úřadu Jihomoravského kraje, 

PSP ČR, bezpečnostní poradce, Ing. Aleš Špidla 
- ředitel Vojenský technický ústav, s.p.,

manažer rozvoje obchodu, Ing. Jaromír Řezáč –
ředitel divize retailu Mark2 Corporation Czech a.s.

Sále Břetislava Bakaly, byla témata, která byla zvolena Jihomoravským krajem 
především z důvodu aktuálnosti a důležitosti nejen pro kraj samotný, ale i pro další regiony v České republice. 
Moderátor akce Ing. Bohuslav Chalupa postupně představoval jednotlivá t

rámci tématu Integrovaný záchranný systém v Jihomoravském kraji; vystoupili v

Zápis ze 7. diskusního bezpečnostního fóra Jihomoravského kraje v rámci projektu 
My a naše bezpečnost v

Jihomoravském kraji; Vzdělání v oblasti obrany a bezpečnosti; Krajské 
centrum kybernetické bezpečnosti Jihomoravského kraje; Sucho ohrožující podmínky života v kraji; Role 
průmyslu, vědy a výzkumu jako součást bezpečnosti regionu 

My a naše bezpečnost v
Sále Břetislava Bakaly, na adrese Žerotínovo náměstí 6, Brno, byla Integrovaný 

záchranný systém v Jihomoravském kraji; Vzdělání v oblasti obrany a bezpeč
kybernetické bezpečnosti Jihomoravského kraje; Sucho ohrožující podmínky života v kraji; Role průmyslu, vědy 
a výzkumu jako součást bezpečnosti regionu. Organizace akce se opět ujal Národní institut pro obranu a 

OAB) ve spolupráci s vedením Jihomoravského kraje. Debaty se zúčastnilo celkem 140 
osob, především představitelé Jihomoravského kraje, Integrovaného záchranného systému Jihomoravského 
kraje (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Zdravotnická záchranná sl
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

. Akce byla doprovázena i vnitřní prezentací Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR. Tyto 
prezentace byly také doplněny o ukázky partnerských společností projektu Road Show 2017 
bezpečnost. Mezi tyto ukázky můžeme zařadit například prezen
možností přípravy a vzdělávání mládeže v oblasti kybernetické bezpečnosti Tesla Hloubětín, a.s. 
prevence před škodlivými účinky RADONU, především ve školách. Akce v Jihomoravském kraji byla zahájena 

tmanem Jihomoravského kraje, panem JUDr. Bohumilem Šimkem, který přivítal účastníky diskuzního fóra. 
Poté Ing. Bohuslav Chalupa, zakladatel Národního Institutu pro obranu a bezpečnost, z.ú. a moderátor celé 

mi panelisty. Byl zvýrazněn význam a úloha zapsaného ústavu  
NIPOAB, jako přispěvatele k možným pozitivním změnám v oblasti obrany a bezpečnosti ČR. Ing. Bohuslav 
Chalupa zmínil také přesah projektu za hranice jednotlivých krajů, schopnost propojení a sdíl
výsledků jednotlivých akcí v rámci projektu všemi zainteresovanými subjekty především při efektivním 
využívání zdrojů pro zajištění bezpečnosti naší země. 

JUDr. Bohumil Šimek 
hlavní panelisté: brigádní generál Ing. Josef Kopecký, MSc., Velitel Velitelství 

Vojenské akademie Vyškov, Ing. Dušan Navrátil - ředitel NÚKIB, plk. Ing. Jiří Pelikán 
ředitel Krajského ředitelství policie Jmk, Ing. Milan Klusák, MBA 

vedoucí odboru kanceláře ředitele krajského úřadu Jihomoravského kraje a bezpečnostní 
odboru životního prostředí krajského úřadu Jihomoravského kraje, 

PSP ČR, bezpečnostní poradce, Ing. Aleš Špidla -
ředitel Vojenský technický ústav, s.p.,

– generální ředitel GORDIC spol. s r.o., zakladatel platformy 
ředitel divize retailu Mark2 Corporation Czech a.s.

Břetislava Bakaly, byla témata, která byla zvolena Jihomoravským krajem 
především z důvodu aktuálnosti a důležitosti nejen pro kraj samotný, ale i pro další regiony v České republice. 
Moderátor akce Ing. Bohuslav Chalupa postupně představoval jednotlivá t

rámci tématu Integrovaný záchranný systém v Jihomoravském kraji; vystoupili v

 
 

Zápis ze 7. diskusního bezpečnostního fóra Jihomoravského kraje v rámci projektu 
My a naše bezpečnost v Jihomoravském kraji

Jihomoravském kraji; Vzdělání v oblasti obrany a bezpečnosti; Krajské 
centrum kybernetické bezpečnosti Jihomoravského kraje; Sucho ohrožující podmínky života v kraji; Role 

My a naše bezpečnost v
Sále Břetislava Bakaly, na adrese Žerotínovo náměstí 6, Brno, byla Integrovaný 

záchranný systém v Jihomoravském kraji; Vzdělání v oblasti obrany a bezpeč
kybernetické bezpečnosti Jihomoravského kraje; Sucho ohrožující podmínky života v kraji; Role průmyslu, vědy 
a výzkumu jako součást bezpečnosti regionu. Organizace akce se opět ujal Národní institut pro obranu a 

OAB) ve spolupráci s vedením Jihomoravského kraje. Debaty se zúčastnilo celkem 140 
osob, především představitelé Jihomoravského kraje, Integrovaného záchranného systému Jihomoravského 
kraje (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Zdravotnická záchranná sl
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

. Akce byla doprovázena i vnitřní prezentací Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR. Tyto 
prezentace byly také doplněny o ukázky partnerských společností projektu Road Show 2017 
bezpečnost. Mezi tyto ukázky můžeme zařadit například prezentaci společnosti GORDIC spol. s r.o. 
možností přípravy a vzdělávání mládeže v oblasti kybernetické bezpečnosti Tesla Hloubětín, a.s. 
prevence před škodlivými účinky RADONU, především ve školách. Akce v Jihomoravském kraji byla zahájena 

tmanem Jihomoravského kraje, panem JUDr. Bohumilem Šimkem, který přivítal účastníky diskuzního fóra. 
Poté Ing. Bohuslav Chalupa, zakladatel Národního Institutu pro obranu a bezpečnost, z.ú. a moderátor celé 

mi panelisty. Byl zvýrazněn význam a úloha zapsaného ústavu  
NIPOAB, jako přispěvatele k možným pozitivním změnám v oblasti obrany a bezpečnosti ČR. Ing. Bohuslav 
Chalupa zmínil také přesah projektu za hranice jednotlivých krajů, schopnost propojení a sdíl
výsledků jednotlivých akcí v rámci projektu všemi zainteresovanými subjekty především při efektivním 

JUDr. Bohumil Šimek – hejtman Jih
hlavní panelisté: brigádní generál Ing. Josef Kopecký, MSc., Velitel Velitelství 

ředitel NÚKIB, plk. Ing. Jiří Pelikán 
ředitel Krajského ředitelství policie Jmk, Ing. Milan Klusák, MBA 

vedoucí odboru kanceláře ředitele krajského úřadu Jihomoravského kraje a bezpečnostní 
odboru životního prostředí krajského úřadu Jihomoravského kraje, 

- Český institut manažerů informační bezpečnosti, 
ředitel Vojenský technický ústav, s.p.,

generální ředitel GORDIC spol. s r.o., zakladatel platformy 
ředitel divize retailu Mark2 Corporation Czech a.s.

Břetislava Bakaly, byla témata, která byla zvolena Jihomoravským krajem 
především z důvodu aktuálnosti a důležitosti nejen pro kraj samotný, ale i pro další regiony v České republice. 
Moderátor akce Ing. Bohuslav Chalupa postupně představoval jednotlivá t

rámci tématu Integrovaný záchranný systém v Jihomoravském kraji; vystoupili v

Zápis ze 7. diskusního bezpečnostního fóra Jihomoravského kraje v rámci projektu 
Jihomoravském kraji

Jihomoravském kraji; Vzdělání v oblasti obrany a bezpečnosti; Krajské 
centrum kybernetické bezpečnosti Jihomoravského kraje; Sucho ohrožující podmínky života v kraji; Role 

 Jihomoravském kraji, která proběhla 
Sále Břetislava Bakaly, na adrese Žerotínovo náměstí 6, Brno, byla Integrovaný 

záchranný systém v Jihomoravském kraji; Vzdělání v oblasti obrany a bezpeč
kybernetické bezpečnosti Jihomoravského kraje; Sucho ohrožující podmínky života v kraji; Role průmyslu, vědy 
a výzkumu jako součást bezpečnosti regionu. Organizace akce se opět ujal Národní institut pro obranu a 

OAB) ve spolupráci s vedením Jihomoravského kraje. Debaty se zúčastnilo celkem 140 
osob, především představitelé Jihomoravského kraje, Integrovaného záchranného systému Jihomoravského 
kraje (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Zdravotnická záchranná služba), 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

. Akce byla doprovázena i vnitřní prezentací Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR. Tyto 
prezentace byly také doplněny o ukázky partnerských společností projektu Road Show 2017 

taci společnosti GORDIC spol. s r.o. 
možností přípravy a vzdělávání mládeže v oblasti kybernetické bezpečnosti Tesla Hloubětín, a.s. 
prevence před škodlivými účinky RADONU, především ve školách. Akce v Jihomoravském kraji byla zahájena 

tmanem Jihomoravského kraje, panem JUDr. Bohumilem Šimkem, který přivítal účastníky diskuzního fóra. 
Poté Ing. Bohuslav Chalupa, zakladatel Národního Institutu pro obranu a bezpečnost, z.ú. a moderátor celé 

mi panelisty. Byl zvýrazněn význam a úloha zapsaného ústavu  
NIPOAB, jako přispěvatele k možným pozitivním změnám v oblasti obrany a bezpečnosti ČR. Ing. Bohuslav 
Chalupa zmínil také přesah projektu za hranice jednotlivých krajů, schopnost propojení a sdíl
výsledků jednotlivých akcí v rámci projektu všemi zainteresovanými subjekty především při efektivním 

hejtman Jihomoravského kraje, Diskusní 
hlavní panelisté: brigádní generál Ing. Josef Kopecký, MSc., Velitel Velitelství 

ředitel NÚKIB, plk. Ing. Jiří Pelikán 
ředitel Krajského ředitelství policie Jmk, Ing. Milan Klusák, MBA 

vedoucí odboru kanceláře ředitele krajského úřadu Jihomoravského kraje a bezpečnostní 
odboru životního prostředí krajského úřadu Jihomoravského kraje, 

Český institut manažerů informační bezpečnosti, 
ředitel Vojenský technický ústav, s.p., Ing. Miroslav Zeman, VOP CZ, s.p. 

generální ředitel GORDIC spol. s r.o., zakladatel platformy 
ředitel divize retailu Mark2 Corporation Czech a.s. 

Břetislava Bakaly, byla témata, která byla zvolena Jihomoravským krajem 
především z důvodu aktuálnosti a důležitosti nejen pro kraj samotný, ale i pro další regiony v České republice. 
Moderátor akce Ing. Bohuslav Chalupa postupně představoval jednotlivá témata a uděloval slovo jednotlivým 

rámci tématu Integrovaný záchranný systém v Jihomoravském kraji; vystoupili v

Zápis ze 7. diskusního bezpečnostního fóra Jihomoravského kraje v rámci projektu 
Jihomoravském kraji 

Jihomoravském kraji; Vzdělání v oblasti obrany a bezpečnosti; Krajské 
centrum kybernetické bezpečnosti Jihomoravského kraje; Sucho ohrožující podmínky života v kraji; Role 

Jihomoravském kraji, která proběhla 
Sále Břetislava Bakaly, na adrese Žerotínovo náměstí 6, Brno, byla Integrovaný 

záchranný systém v Jihomoravském kraji; Vzdělání v oblasti obrany a bezpečnosti; Krajské centrum 
kybernetické bezpečnosti Jihomoravského kraje; Sucho ohrožující podmínky života v kraji; Role průmyslu, vědy 
a výzkumu jako součást bezpečnosti regionu. Organizace akce se opět ujal Národní institut pro obranu a 

OAB) ve spolupráci s vedením Jihomoravského kraje. Debaty se zúčastnilo celkem 140 
osob, především představitelé Jihomoravského kraje, Integrovaného záchranného systému Jihomoravského 

užba), 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 Jihomoravského 

. Akce byla doprovázena i vnitřní prezentací Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR. Tyto 
prezentace byly také doplněny o ukázky partnerských společností projektu Road Show 2017 

taci společnosti GORDIC spol. s r.o. 
možností přípravy a vzdělávání mládeže v oblasti kybernetické bezpečnosti Tesla Hloubětín, a.s. 
prevence před škodlivými účinky RADONU, především ve školách. Akce v Jihomoravském kraji byla zahájena 

tmanem Jihomoravského kraje, panem JUDr. Bohumilem Šimkem, který přivítal účastníky diskuzního fóra. 
Poté Ing. Bohuslav Chalupa, zakladatel Národního Institutu pro obranu a bezpečnost, z.ú. a moderátor celé 

mi panelisty. Byl zvýrazněn význam a úloha zapsaného ústavu  
NIPOAB, jako přispěvatele k možným pozitivním změnám v oblasti obrany a bezpečnosti ČR. Ing. Bohuslav 
Chalupa 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 

omoravského kraje, Diskusní 
hlavní panelisté: brigádní generál Ing. Josef Kopecký, MSc., Velitel Velitelství 

ředitel NÚKIB, plk. Ing. Jiří Pelikán - ředitel HZS JmK, 
ředitel Krajského ředitelství policie Jmk, Ing. Milan Klusák, MBA - ředitel ZZS JmK, Mgr. 

vedoucí odboru kanceláře ředitele krajského úřadu Jihomoravského kraje a bezpečnostní 
odboru životního prostředí krajského úřadu Jihomoravského kraje, 

Český institut manažerů informační bezpečnosti, 
Ing. Miroslav Zeman, VOP CZ, s.p. 

generální ředitel GORDIC spol. s r.o., zakladatel platformy 

Břetislava Bakaly, byla témata, která byla zvolena Jihomoravským krajem 
především z důvodu aktuálnosti a důležitosti nejen pro kraj samotný, ale i pro další regiony v České republice. 

émata a uděloval slovo jednotlivým 
rámci tématu Integrovaný záchranný systém v Jihomoravském kraji; vystoupili v

Zápis ze 7. diskusního bezpečnostního fóra Jihomoravského kraje v rámci projektu  

Jihomoravském kraji; Vzdělání v oblasti obrany a bezpečnosti; Krajské 
centrum kybernetické bezpečnosti Jihomoravského kraje; Sucho ohrožující podmínky života v kraji; Role 

Jihomoravském kraji, která proběhla 
Sále Břetislava Bakaly, na adrese Žerotínovo náměstí 6, Brno, byla Integrovaný 

nosti; Krajské centrum 
kybernetické bezpečnosti Jihomoravského kraje; Sucho ohrožující podmínky života v kraji; Role průmyslu, vědy 
a výzkumu jako součást bezpečnosti regionu. Organizace akce se opět ujal Národní institut pro obranu a 

OAB) ve spolupráci s vedením Jihomoravského kraje. Debaty se zúčastnilo celkem 140 
osob, především představitelé Jihomoravského kraje, Integrovaného záchranného systému Jihomoravského 

užba), Armády ČR, bezpečnostní 
tajemníci jiných krajů, městských a obecních policií, starostové, ředitelé škol a nemocnic, poslanci, zástupci 

Jihomoravského 
. Akce byla doprovázena i vnitřní prezentací Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR. Tyto 

prezentace byly také doplněny o ukázky partnerských společností projektu Road Show 2017 – My a naše 
taci společnosti GORDIC spol. s r.o. – 

možností přípravy a vzdělávání mládeže v oblasti kybernetické bezpečnosti Tesla Hloubětín, a.s. – s možností 
prevence před škodlivými účinky RADONU, především ve školách. Akce v Jihomoravském kraji byla zahájena 

tmanem Jihomoravského kraje, panem JUDr. Bohumilem Šimkem, který přivítal účastníky diskuzního fóra. 
Poté Ing. Bohuslav Chalupa, zakladatel Národního Institutu pro obranu a bezpečnost, z.ú. a moderátor celé 

mi panelisty. Byl zvýrazněn význam a úloha zapsaného ústavu  
NIPOAB, jako přispěvatele k možným pozitivním změnám v oblasti obrany a bezpečnosti ČR. Ing. Bohuslav 

ení témat a využití 
výsledků jednotlivých akcí v rámci projektu všemi zainteresovanými subjekty především při efektivním 

omoravského kraje, Diskusní 
hlavní panelisté: brigádní generál Ing. Josef Kopecký, MSc., Velitel Velitelství 

ředitel HZS JmK, 
ředitel ZZS JmK, Mgr. 

vedoucí odboru kanceláře ředitele krajského úřadu Jihomoravského kraje a bezpečnostní 
odboru životního prostředí krajského úřadu Jihomoravského kraje, 

Český institut manažerů informační bezpečnosti, 
Ing. Miroslav Zeman, VOP CZ, s.p. 

generální ředitel GORDIC spol. s r.o., zakladatel platformy 

Břetislava Bakaly, byla témata, která byla zvolena Jihomoravským krajem 
především z důvodu aktuálnosti a důležitosti nejen pro kraj samotný, ale i pro další regiony v České republice. 

émata a uděloval slovo jednotlivým 
rámci tématu Integrovaný záchranný systém v Jihomoravském kraji; vystoupili v diskuzi 

Jihomoravském kraji; Vzdělání v oblasti obrany a bezpečnosti; Krajské 
centrum kybernetické bezpečnosti Jihomoravského kraje; Sucho ohrožující podmínky života v kraji; Role 

Jihomoravském kraji, která proběhla 
Sále Břetislava Bakaly, na adrese Žerotínovo náměstí 6, Brno, byla Integrovaný 

nosti; Krajské centrum 
kybernetické bezpečnosti Jihomoravského kraje; Sucho ohrožující podmínky života v kraji; Role průmyslu, vědy 
a výzkumu jako součást bezpečnosti regionu. Organizace akce se opět ujal Národní institut pro obranu a 

OAB) ve spolupráci s vedením Jihomoravského kraje. Debaty se zúčastnilo celkem 140 
osob, především představitelé Jihomoravského kraje, Integrovaného záchranného systému Jihomoravského 

užba), Armády ČR, bezpečnostní 
tajemníci jiných krajů, městských a obecních policií, starostové, ředitelé škol a nemocnic, poslanci, zástupci 

Jihomoravského 
. Akce byla doprovázena i vnitřní prezentací Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR. Tyto 

My a naše 
 s 

s možností 
prevence před škodlivými účinky RADONU, především ve školách. Akce v Jihomoravském kraji byla zahájena 

tmanem Jihomoravského kraje, panem JUDr. Bohumilem Šimkem, který přivítal účastníky diskuzního fóra. 
Poté Ing. Bohuslav Chalupa, zakladatel Národního Institutu pro obranu a bezpečnost, z.ú. a moderátor celé 

mi panelisty. Byl zvýrazněn význam a úloha zapsaného ústavu  
NIPOAB, jako přispěvatele k možným pozitivním změnám v oblasti obrany a bezpečnosti ČR. Ing. Bohuslav 

ení témat a využití 
výsledků jednotlivých akcí v rámci projektu všemi zainteresovanými subjekty především při efektivním 

omoravského kraje, Diskusní 
hlavní panelisté: brigádní generál Ing. Josef Kopecký, MSc., Velitel Velitelství 

ředitel HZS JmK, 
ředitel ZZS JmK, Mgr. 

vedoucí odboru kanceláře ředitele krajského úřadu Jihomoravského kraje a bezpečnostní 
odboru životního prostředí krajského úřadu Jihomoravského kraje, 

Český institut manažerů informační bezpečnosti, 
Ing. Miroslav Zeman, VOP CZ, s.p. - 

generální ředitel GORDIC spol. s r.o., zakladatel platformy 

Břetislava Bakaly, byla témata, která byla zvolena Jihomoravským krajem 
především z důvodu aktuálnosti a důležitosti nejen pro kraj samotný, ale i pro další regiony v České republice. 

émata a uděloval slovo jednotlivým 
diskuzi 



 

 

především ředitelé krajských ředitelství jednotlivých složek IZS, a to Ing. Jiří Pelikán 
Leo
věnováno otázce spolupráce jednotlivých složek IZS jejich činnosti, integrovaným výjezdovým centrům, 
vybavenosti, krajové a přeshraniční spolupráci, zk
obrany a bezpečnosti uvedl Ing. Bohuslav Chalupa a prezentoval potřebnost přípravy zejména mladé generace 
na řešení krizových situací, osvojení některých dovedností pro případ živelných pohrom, průmy
bezpečného chování ve virtuálním prostoru sociálních sítí i jistou formu přípravy v
připravenosti“. Tématem krajské centrum kybernetické bezpečnosti Jihomoravského kraje provedl posluchače 
především Ing. Aleš Špidla; prezid
v
možnostem a návrhům, jak se v
otevřel Ing. František Havíř, vedoucí odboru životního prostředí krajského úřadu Jihomoravského kraje 
podnětnou prezentací. Dále byla diskutována oblast zajištění dostatku zdrojů pitné vody i způsoby uchování 
zásob vod podzemní
zástupci společností GORDIC spol. s
požádal Ing. Bohuslav Chalupa hejtmana JUDr. Bohumila Šimka 
zúčastněným za účast a aktivní zapojení do diskuse, která přinesla mnoho zajímavých příspěvků, podnětů pro 
řešení diskutované problematiky. Ocenil práci všech příslušníků IZS, Armády ČR a poděkoval jim za dosavad
práci, které si nesmírně váží. Poděkoval i organizátorům projektu Road Show 
organizaci této akce, která přispívá k mapování bezpečnostní situace v jednotlivých regionech. Poté Ing. 
Bohuslav Chalupa, ukončil 7. diskusní fórum v 

 

 

především ředitelé krajských ředitelství jednotlivých složek IZS, a to Ing. Jiří Pelikán 
Leoš Tržil - ředitel Krajského ředitelství policie Jmk, Ing. Milan Klusák, MBA 
věnováno otázce spolupráce jednotlivých složek IZS jejich činnosti, integrovaným výjezdovým centrům, 
vybavenosti, krajové a přeshraniční spolupráci, zk
obrany a bezpečnosti uvedl Ing. Bohuslav Chalupa a prezentoval potřebnost přípravy zejména mladé generace 
na řešení krizových situací, osvojení některých dovedností pro případ živelných pohrom, průmy
bezpečného chování ve virtuálním prostoru sociálních sítí i jistou formu přípravy v
připravenosti“. Tématem krajské centrum kybernetické bezpečnosti Jihomoravského kraje provedl posluchače 
především Ing. Aleš Špidla; prezid
v této oblasti věnovalo především úskalím a rizikům současné české a krajské kybernetické bezpečnosti a 
možnostem a návrhům, jak se v
otevřel Ing. František Havíř, vedoucí odboru životního prostředí krajského úřadu Jihomoravského kraje 
podnětnou prezentací. Dále byla diskutována oblast zajištění dostatku zdrojů pitné vody i způsoby uchování 
zásob vod podzemní
zástupci společností GORDIC spol. s
požádal Ing. Bohuslav Chalupa hejtmana JUDr. Bohumila Šimka 
zúčastněným za účast a aktivní zapojení do diskuse, která přinesla mnoho zajímavých příspěvků, podnětů pro 
řešení diskutované problematiky. Ocenil práci všech příslušníků IZS, Armády ČR a poděkoval jim za dosavad
práci, které si nesmírně váží. Poděkoval i organizátorům projektu Road Show 
organizaci této akce, která přispívá k mapování bezpečnostní situace v jednotlivých regionech. Poté Ing. 
Bohuslav Chalupa, ukončil 7. diskusní fórum v 

 

především ředitelé krajských ředitelství jednotlivých složek IZS, a to Ing. Jiří Pelikán 
ředitel Krajského ředitelství policie Jmk, Ing. Milan Klusák, MBA 

věnováno otázce spolupráce jednotlivých složek IZS jejich činnosti, integrovaným výjezdovým centrům, 
vybavenosti, krajové a přeshraniční spolupráci, zk
obrany a bezpečnosti uvedl Ing. Bohuslav Chalupa a prezentoval potřebnost přípravy zejména mladé generace 
na řešení krizových situací, osvojení některých dovedností pro případ živelných pohrom, průmy
bezpečného chování ve virtuálním prostoru sociálních sítí i jistou formu přípravy v
připravenosti“. Tématem krajské centrum kybernetické bezpečnosti Jihomoravského kraje provedl posluchače 
především Ing. Aleš Špidla; prezid

této oblasti věnovalo především úskalím a rizikům současné české a krajské kybernetické bezpečnosti a 
možnostem a návrhům, jak se v
otevřel Ing. František Havíř, vedoucí odboru životního prostředí krajského úřadu Jihomoravského kraje 
podnětnou prezentací. Dále byla diskutována oblast zajištění dostatku zdrojů pitné vody i způsoby uchování 
zásob vod podzemních. V
zástupci společností GORDIC spol. s
požádal Ing. Bohuslav Chalupa hejtmana JUDr. Bohumila Šimka 
zúčastněným za účast a aktivní zapojení do diskuse, která přinesla mnoho zajímavých příspěvků, podnětů pro 
řešení diskutované problematiky. Ocenil práci všech příslušníků IZS, Armády ČR a poděkoval jim za dosavad
práci, které si nesmírně váží. Poděkoval i organizátorům projektu Road Show 
organizaci této akce, která přispívá k mapování bezpečnostní situace v jednotlivých regionech. Poté Ing. 
Bohuslav Chalupa, ukončil 7. diskusní fórum v 

  

především ředitelé krajských ředitelství jednotlivých složek IZS, a to Ing. Jiří Pelikán 
ředitel Krajského ředitelství policie Jmk, Ing. Milan Klusák, MBA 

věnováno otázce spolupráce jednotlivých složek IZS jejich činnosti, integrovaným výjezdovým centrům, 
vybavenosti, krajové a přeshraniční spolupráci, zk
obrany a bezpečnosti uvedl Ing. Bohuslav Chalupa a prezentoval potřebnost přípravy zejména mladé generace 
na řešení krizových situací, osvojení některých dovedností pro případ živelných pohrom, průmy
bezpečného chování ve virtuálním prostoru sociálních sítí i jistou formu přípravy v
připravenosti“. Tématem krajské centrum kybernetické bezpečnosti Jihomoravského kraje provedl posluchače 
především Ing. Aleš Špidla; prezident Českého institut manažerů informační bezpečnosti. Diskuzní fórum se 

této oblasti věnovalo především úskalím a rizikům současné české a krajské kybernetické bezpečnosti a 
možnostem a návrhům, jak se v této oblasti efektivně rozvíjet. Téma Sucho ohrožu
otevřel Ing. František Havíř, vedoucí odboru životního prostředí krajského úřadu Jihomoravského kraje 
podnětnou prezentací. Dále byla diskutována oblast zajištění dostatku zdrojů pitné vody i způsoby uchování 

ch. V rámci tématu Role průmyslu, vědy a výzkumu jako součást bezpečnosti regionu i 
zástupci společností GORDIC spol. s r.o., Mark2 Corporation Czech a.s. a VOP CZ, s.p.  Na závěr diskusního fóra 
požádal Ing. Bohuslav Chalupa hejtmana JUDr. Bohumila Šimka 
zúčastněným za účast a aktivní zapojení do diskuse, která přinesla mnoho zajímavých příspěvků, podnětů pro 
řešení diskutované problematiky. Ocenil práci všech příslušníků IZS, Armády ČR a poděkoval jim za dosavad
práci, které si nesmírně váží. Poděkoval i organizátorům projektu Road Show 
organizaci této akce, která přispívá k mapování bezpečnostní situace v jednotlivých regionech. Poté Ing. 
Bohuslav Chalupa, ukončil 7. diskusní fórum v 

především ředitelé krajských ředitelství jednotlivých složek IZS, a to Ing. Jiří Pelikán 
ředitel Krajského ředitelství policie Jmk, Ing. Milan Klusák, MBA 

věnováno otázce spolupráce jednotlivých složek IZS jejich činnosti, integrovaným výjezdovým centrům, 
vybavenosti, krajové a přeshraniční spolupráci, zk
obrany a bezpečnosti uvedl Ing. Bohuslav Chalupa a prezentoval potřebnost přípravy zejména mladé generace 
na řešení krizových situací, osvojení některých dovedností pro případ živelných pohrom, průmy
bezpečného chování ve virtuálním prostoru sociálních sítí i jistou formu přípravy v
připravenosti“. Tématem krajské centrum kybernetické bezpečnosti Jihomoravského kraje provedl posluchače 

ent Českého institut manažerů informační bezpečnosti. Diskuzní fórum se 
této oblasti věnovalo především úskalím a rizikům současné české a krajské kybernetické bezpečnosti a 

této oblasti efektivně rozvíjet. Téma Sucho ohrožu
otevřel Ing. František Havíř, vedoucí odboru životního prostředí krajského úřadu Jihomoravského kraje 
podnětnou prezentací. Dále byla diskutována oblast zajištění dostatku zdrojů pitné vody i způsoby uchování 

rámci tématu Role průmyslu, vědy a výzkumu jako součást bezpečnosti regionu i 
r.o., Mark2 Corporation Czech a.s. a VOP CZ, s.p.  Na závěr diskusního fóra 

požádal Ing. Bohuslav Chalupa hejtmana JUDr. Bohumila Šimka 
zúčastněným za účast a aktivní zapojení do diskuse, která přinesla mnoho zajímavých příspěvků, podnětů pro 
řešení diskutované problematiky. Ocenil práci všech příslušníků IZS, Armády ČR a poděkoval jim za dosavad
práci, které si nesmírně váží. Poděkoval i organizátorům projektu Road Show 
organizaci této akce, která přispívá k mapování bezpečnostní situace v jednotlivých regionech. Poté Ing. 
Bohuslav Chalupa, ukončil 7. diskusní fórum v Jihomoravském kraji.

především ředitelé krajských ředitelství jednotlivých složek IZS, a to Ing. Jiří Pelikán 
ředitel Krajského ředitelství policie Jmk, Ing. Milan Klusák, MBA 

věnováno otázce spolupráce jednotlivých složek IZS jejich činnosti, integrovaným výjezdovým centrům, 
vybavenosti, krajové a přeshraniční spolupráci, zkušenostem a úspěchům složek IZS, téma Vzdělání v oblasti 
obrany a bezpečnosti uvedl Ing. Bohuslav Chalupa a prezentoval potřebnost přípravy zejména mladé generace 
na řešení krizových situací, osvojení některých dovedností pro případ živelných pohrom, průmy
bezpečného chování ve virtuálním prostoru sociálních sítí i jistou formu přípravy v
připravenosti“. Tématem krajské centrum kybernetické bezpečnosti Jihomoravského kraje provedl posluchače 

ent Českého institut manažerů informační bezpečnosti. Diskuzní fórum se 
této oblasti věnovalo především úskalím a rizikům současné české a krajské kybernetické bezpečnosti a 

této oblasti efektivně rozvíjet. Téma Sucho ohrožu
otevřel Ing. František Havíř, vedoucí odboru životního prostředí krajského úřadu Jihomoravského kraje 
podnětnou prezentací. Dále byla diskutována oblast zajištění dostatku zdrojů pitné vody i způsoby uchování 

rámci tématu Role průmyslu, vědy a výzkumu jako součást bezpečnosti regionu i 
r.o., Mark2 Corporation Czech a.s. a VOP CZ, s.p.  Na závěr diskusního fóra 

požádal Ing. Bohuslav Chalupa hejtmana JUDr. Bohumila Šimka 
zúčastněným za účast a aktivní zapojení do diskuse, která přinesla mnoho zajímavých příspěvků, podnětů pro 
řešení diskutované problematiky. Ocenil práci všech příslušníků IZS, Armády ČR a poděkoval jim za dosavad
práci, které si nesmírně váží. Poděkoval i organizátorům projektu Road Show 
organizaci této akce, která přispívá k mapování bezpečnostní situace v jednotlivých regionech. Poté Ing. 

Jihomoravském kraji.

především ředitelé krajských ředitelství jednotlivých složek IZS, a to Ing. Jiří Pelikán 
ředitel Krajského ředitelství policie Jmk, Ing. Milan Klusák, MBA 

věnováno otázce spolupráce jednotlivých složek IZS jejich činnosti, integrovaným výjezdovým centrům, 
ušenostem a úspěchům složek IZS, téma Vzdělání v oblasti 

obrany a bezpečnosti uvedl Ing. Bohuslav Chalupa a prezentoval potřebnost přípravy zejména mladé generace 
na řešení krizových situací, osvojení některých dovedností pro případ živelných pohrom, průmy
bezpečného chování ve virtuálním prostoru sociálních sítí i jistou formu přípravy v
připravenosti“. Tématem krajské centrum kybernetické bezpečnosti Jihomoravského kraje provedl posluchače 

ent Českého institut manažerů informační bezpečnosti. Diskuzní fórum se 
této oblasti věnovalo především úskalím a rizikům současné české a krajské kybernetické bezpečnosti a 

této oblasti efektivně rozvíjet. Téma Sucho ohrožu
otevřel Ing. František Havíř, vedoucí odboru životního prostředí krajského úřadu Jihomoravského kraje 
podnětnou prezentací. Dále byla diskutována oblast zajištění dostatku zdrojů pitné vody i způsoby uchování 

rámci tématu Role průmyslu, vědy a výzkumu jako součást bezpečnosti regionu i 
r.o., Mark2 Corporation Czech a.s. a VOP CZ, s.p.  Na závěr diskusního fóra 

požádal Ing. Bohuslav Chalupa hejtmana JUDr. Bohumila Šimka o shrnutí celé akce. Hejtman poděkoval všem 
zúčastněným za účast a aktivní zapojení do diskuse, která přinesla mnoho zajímavých příspěvků, podnětů pro 
řešení diskutované problematiky. Ocenil práci všech příslušníků IZS, Armády ČR a poděkoval jim za dosavad
práci, které si nesmírně váží. Poděkoval i organizátorům projektu Road Show 
organizaci této akce, která přispívá k mapování bezpečnostní situace v jednotlivých regionech. Poté Ing. 

Jihomoravském kraji. 

 
 
 

především ředitelé krajských ředitelství jednotlivých složek IZS, a to Ing. Jiří Pelikán -
ředitel Krajského ředitelství policie Jmk, Ing. Milan Klusák, MBA - ředitel ZZS JmK. Téma bylo 

věnováno otázce spolupráce jednotlivých složek IZS jejich činnosti, integrovaným výjezdovým centrům, 
ušenostem a úspěchům složek IZS, téma Vzdělání v oblasti 

obrany a bezpečnosti uvedl Ing. Bohuslav Chalupa a prezentoval potřebnost přípravy zejména mladé generace 
na řešení krizových situací, osvojení některých dovedností pro případ živelných pohrom, průmy
bezpečného chování ve virtuálním prostoru sociálních sítí i jistou formu přípravy v
připravenosti“. Tématem krajské centrum kybernetické bezpečnosti Jihomoravského kraje provedl posluchače 

ent Českého institut manažerů informační bezpečnosti. Diskuzní fórum se 
této oblasti věnovalo především úskalím a rizikům současné české a krajské kybernetické bezpečnosti a 

této oblasti efektivně rozvíjet. Téma Sucho ohrožující podmínky života v
otevřel Ing. František Havíř, vedoucí odboru životního prostředí krajského úřadu Jihomoravského kraje 
podnětnou prezentací. Dále byla diskutována oblast zajištění dostatku zdrojů pitné vody i způsoby uchování 

rámci tématu Role průmyslu, vědy a výzkumu jako součást bezpečnosti regionu i 
r.o., Mark2 Corporation Czech a.s. a VOP CZ, s.p.  Na závěr diskusního fóra 

o shrnutí celé akce. Hejtman poděkoval všem 
zúčastněným za účast a aktivní zapojení do diskuse, která přinesla mnoho zajímavých příspěvků, podnětů pro 
řešení diskutované problematiky. Ocenil práci všech příslušníků IZS, Armády ČR a poděkoval jim za dosavad
práci, které si nesmírně váží. Poděkoval i organizátorům projektu Road Show – My a naše bezpečnost za 
organizaci této akce, která přispívá k mapování bezpečnostní situace v jednotlivých regionech. Poté Ing. 

- ředitel HZS JmK, plk. Ing. 
ředitel ZZS JmK. Téma bylo 

věnováno otázce spolupráce jednotlivých složek IZS jejich činnosti, integrovaným výjezdovým centrům, 
ušenostem a úspěchům složek IZS, téma Vzdělání v oblasti 

obrany a bezpečnosti uvedl Ing. Bohuslav Chalupa a prezentoval potřebnost přípravy zejména mladé generace 
na řešení krizových situací, osvojení některých dovedností pro případ živelných pohrom, průmyslových havárií, 
bezpečného chování ve virtuálním prostoru sociálních sítí i jistou formu přípravy v oblasti „branné 
připravenosti“. Tématem krajské centrum kybernetické bezpečnosti Jihomoravského kraje provedl posluchače 

ent Českého institut manažerů informační bezpečnosti. Diskuzní fórum se 
této oblasti věnovalo především úskalím a rizikům současné české a krajské kybernetické bezpečnosti a 

jící podmínky života v
otevřel Ing. František Havíř, vedoucí odboru životního prostředí krajského úřadu Jihomoravského kraje 
podnětnou prezentací. Dále byla diskutována oblast zajištění dostatku zdrojů pitné vody i způsoby uchování 

rámci tématu Role průmyslu, vědy a výzkumu jako součást bezpečnosti regionu i 
r.o., Mark2 Corporation Czech a.s. a VOP CZ, s.p.  Na závěr diskusního fóra 

o shrnutí celé akce. Hejtman poděkoval všem 
zúčastněným za účast a aktivní zapojení do diskuse, která přinesla mnoho zajímavých příspěvků, podnětů pro 
řešení diskutované problematiky. Ocenil práci všech příslušníků IZS, Armády ČR a poděkoval jim za dosavad

My a naše bezpečnost za 
organizaci této akce, která přispívá k mapování bezpečnostní situace v jednotlivých regionech. Poté Ing. 

ředitel HZS JmK, plk. Ing. 
ředitel ZZS JmK. Téma bylo 

věnováno otázce spolupráce jednotlivých složek IZS jejich činnosti, integrovaným výjezdovým centrům, 
ušenostem a úspěchům složek IZS, téma Vzdělání v oblasti 

obrany a bezpečnosti uvedl Ing. Bohuslav Chalupa a prezentoval potřebnost přípravy zejména mladé generace 
slových havárií, 

oblasti „branné 
připravenosti“. Tématem krajské centrum kybernetické bezpečnosti Jihomoravského kraje provedl posluchače 

ent Českého institut manažerů informační bezpečnosti. Diskuzní fórum se 
této oblasti věnovalo především úskalím a rizikům současné české a krajské kybernetické bezpečnosti a 

jící podmínky života v kraji 
otevřel Ing. František Havíř, vedoucí odboru životního prostředí krajského úřadu Jihomoravského kraje 
podnětnou prezentací. Dále byla diskutována oblast zajištění dostatku zdrojů pitné vody i způsoby uchování 

rámci tématu Role průmyslu, vědy a výzkumu jako součást bezpečnosti regionu i 
r.o., Mark2 Corporation Czech a.s. a VOP CZ, s.p.  Na závěr diskusního fóra 

o shrnutí celé akce. Hejtman poděkoval všem 
zúčastněným za účast a aktivní zapojení do diskuse, která přinesla mnoho zajímavých příspěvků, podnětů pro 
řešení diskutované problematiky. Ocenil práci všech příslušníků IZS, Armády ČR a poděkoval jim za dosavadní 

My a naše bezpečnost za 
organizaci této akce, která přispívá k mapování bezpečnostní situace v jednotlivých regionech. Poté Ing. 

ředitel HZS JmK, plk. Ing. 
ředitel ZZS JmK. Téma bylo 

věnováno otázce spolupráce jednotlivých složek IZS jejich činnosti, integrovaným výjezdovým centrům, 
ušenostem a úspěchům složek IZS, téma Vzdělání v oblasti 

obrany a bezpečnosti uvedl Ing. Bohuslav Chalupa a prezentoval potřebnost přípravy zejména mladé generace 
slových havárií, 

oblasti „branné 
připravenosti“. Tématem krajské centrum kybernetické bezpečnosti Jihomoravského kraje provedl posluchače 

ent Českého institut manažerů informační bezpečnosti. Diskuzní fórum se 
této oblasti věnovalo především úskalím a rizikům současné české a krajské kybernetické bezpečnosti a 

kraji 
otevřel Ing. František Havíř, vedoucí odboru životního prostředí krajského úřadu Jihomoravského kraje 
podnětnou prezentací. Dále byla diskutována oblast zajištění dostatku zdrojů pitné vody i způsoby uchování 

rámci tématu Role průmyslu, vědy a výzkumu jako součást bezpečnosti regionu i 
r.o., Mark2 Corporation Czech a.s. a VOP CZ, s.p.  Na závěr diskusního fóra 

o shrnutí celé akce. Hejtman poděkoval všem 
zúčastněným za účast a aktivní zapojení do diskuse, která přinesla mnoho zajímavých příspěvků, podnětů pro 

ní 
My a naše bezpečnost za 

organizaci této akce, která přispívá k mapování bezpečnostní situace v jednotlivých regionech. Poté Ing. 


