Aktuální tematická diskuse

Povodně 2002 jako memento a výzva
realizovaný v rámci projektu výzkumu, vývoje a inovací „Trendy, rizika a scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a ČR – dopady
na bezpečnostní politiku a bezpečnostní systém ČR“ (VG20102013009) a projektu „Bezpečnost občanů a krizové řízení“
(VF20112015018)
záštitu převzali
Ivo Hlaváč, náměstek ministra životního prostředí ČR
Drahoslav Ryba, gen. ředitel Hasičského záchranného sboru ČR

Bohuslav Svoboda, primátor hlavního města Prahy
Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

Organizátoři:
Středisko bezpečnostní politiky CESES Fakulty sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze
Ministerstvo životního prostředí ČR
Kdy: 13. srpna 2012 (pondělí), 15:00 – 18:00 hod.
Místo: Akademie věd České republiky, Národní 3, Praha 1 – sál č. 205
Program:
14:30 – 15:00
15:00 – 15:05
15:05 – 15:20

15:20 – 17:00

17:00 – 17:05
17:05 – 18:00

Registrace
Zahájení
Miloš Balabán, vedoucí Střediska bezpečnostní politiky CESES FSV UK
Úvodní slova
•
Bohuslav Svoboda, primátor hlavního města Prahy
•
Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje
Panelová diskuse
•
František Adámek, zastupitel ZHMP a bývalý starosta městské části Praha 12
•
Václav Dvořák, ředitel Českého hydrometeorologického ústavu
•
Petr Kubala, generální ředitel Povodí Vltavy, státní podnik
•
Jaromír Pešek, ředitel Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy
•
Libor Stejskal, moderátor, Středisko bezpečnostní politiky CESES FSV UK
•
Miloš Svoboda, náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR
•
Vladimír Špidla, bývalý předseda vlády ČR v roce 2002
•
Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje
Tématické okruhy
•
Povodně 2002 jako memento a historická konfrontace s hrozbou velkého rozsahu
•
Jak povodně roku 2002 ovlivnily modernizaci a připravenost Integrovaného záchranného systému? Kde
byly odhaleny největší slabiny – a podařilo se je beze zbytku překonat?
•
Protipovodňová ochrana českých měst a obcí – stav a perspektivy, jejich náklady a efektivita. Příklad
Prahy a dalších obcí
•
Povodně jako výzva pro vodohospodářství, udržitelný rozvoj, ochranu krajiny a přírodě blízká
protipovodňová opatření
•
Spolupráce veřejné správy a soukromého sektoru v krizovém řízení – povodně jako pravděpodobný
scénář rozsáhlé mimořádné události
Zakončení
Miloš Balabán, vedoucí Střediska bezpečnostní politiky CESES FSV UK
Číše vína

ATD proběhne v rámci řešení projektu výzkumu, vývoje a inovací „Trendy, rizika a scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a ČR
– dopady na bezpečnostní politiku a bezpečnostní systém ČR“ (VG20102013009) a projektu „Bezpečnost občanů a krizové řízení“
(VF20112015018).

