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NOVÉ ZPŮSOBY OCHRANY OBYVATELSTVA – TÉMA PRO TZV. BROKERAGE
EVENT POŘÁDANÝ AGENTUROU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Ostrava v úterý 7.10. hostila experty na další ze specializovaných konferencí
(tzv. Brokerage Event) tentokráte na téma nových technologií a materiálů
využívaných záchranáři při ochraně obyvatelstva, podniků i kritické
infrastruktury.
Konferenci vždy pořadatelská ARR věnuje aktuálním inovacím a postupům, které
jsou přenositelné a které si účastníci mohou vyměnit a aplikovat ve své praxi.
Účastnili se hasiči, zdravotníci, další záchranné složky včetně partnerů
z veřejné správy, univerzit i firem. Přijeli odborníci od nás, ale také z Francie nebo
Německa.
„Cílem konference je vždy poskytnout prostor pro mezinárodní výměnu zkušeností
v konkrétní výzkumné oblasti a najít možné cesty spolupráce. Letos jsme se na
Brokerage Event zaměřili na záchranné složky – integraci záchranářů, projekty vědy
výzkumu určené k zajištění bezpečnosti obyvatel, ochranu obyvatel, průmyslu kritické
infrastruktury,“ přiblížila ředitelka ARR Petra Chovanioková. Účastnili se zástupci
firem, vysokých škol, výzkumných pracovišť a ústavů v oboru bezpečnostní techniky
a vývoje technologií, lidé z veřejné správy zabývající se krizovým řízením a ochranou
obyvatelstva a infrastruktury a pochopitelně lidé z praxe - hasiči a další záchranáři.
Odborníci z Francie, Německa a Slovenska přivezli na konferenci témata zaměřená
na tamní ochranu jednotlivých průmyslových odvětví a kritické infrastruktury. Experti
z Hasičského záchranného sboru ČR i MSK seznámili účastníky se zkušenostmi
z řízení záchranných operací. Využití záchranných systémů v krizových situacích
nebo výzkum a inovace v chemických odvětvích pro větší bezpečnost lidí – to byla
témata pro odborníky z ostravské VŠB-TU. Ochrana obyvatelstva v širším kontextu
Evropské unie nebo struktur NATO a ochrana kritické infrastruktury u nás i
v zahraničí – to jsou jen některá z témat, o nichž se mluvilo a která odborníci mohli
probrat v užších skupinách tak, aby Brokerage Event přinesl výměnu zkušeností a
přenos vyzkoušených osvědčených postupů či naopak inovací mezi odborníky i
praktiky na poli ochrany obyvatelstva a infrastruktury.
Spolupořadatelé kromě ARR a Moravskoslezského kraje: Hasičský záchranný sbor
MSK, Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava a Bezpečnostně
technologický klastr a má název Vývoj a aplikace nových trendů při zajišťování
bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.
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