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20 let poté: 11. září 2001 jako memento a lekce 

 
 

Pořadatel Pražská bezpečnostní konference, z.s. 
Spolupořadatel Multilateral Consulting & Analysis s.r.o. 
Termín 30. září 2021 
Místo konání Letiště Pardubice – Terminál Jana Kašpara 

 

Konference se koná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického 
 

Program  

10.30 – 11.00 Pracovní snídaně 

11.00 – 11.20 Zahájení 

 Miloš Balabán, předseda PBK, z.s. 

 Martin Charvát, primátor města Pardubice  

 
Jan Řehounek, poslanec PSP ČR, člen výboru pro obranu, předseda podvýboru pro akvizice 
Ministerstva obrany, obchod s vojenským materiálem a inovace AČR 

  

 

  



 

11.20 – 12.50 Panel 1 

 11. září 2001 jako bezpečnostní přelom? 

 Tematické okruhy 

 

→ 11. září 2001: podceněná nebo přeceněná hrozba? 
→ Splnila globální válka proti terorismu očekávání? 
→ Metamorfózy terorismu po 11. září 2001 
→ Budoucnost terorismu v proměňujícím se světě 

 Panelisté (v abecedním pořadí) 

 

▪ František Bublan, bývalý ministr vnitra a ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace 
▪ Libor Kutěj, prorektor Univerzity obrany, vedoucí Katedry zpravodajského zabezpečení  
▪ Andor Šándor, bezpečnostní poradce, bývalý náčelník Vojenské zpravodajské služby 
▪ Břetislav Tureček, vedoucí Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity 

Praha, bývalý stálý zpravodaj Českého rozhlasu na Blízkém východě 
▪ Lubomír Zaorálek, ministr kultury, bývalý ministr zahraničních věcí ČR (úvodní slovo) 
▪ Jaromír Zůna, první zástupce náčelníka Generálního štábu AČR 

 Moderátor: Miloš Balabán, předseda PBK, z.s. 

  

12.50 – 13.40 Oběd 

 

 

13.40 – 15.10 Panel 2 

 Odolnost státu a regionů: klíčový faktor pro eliminaci dopadů hrozeb 

 Tematické okruhy 

 

→ Jaké byly dopady 11. září 2001 na rozvoj bezpečnostního systému ČR? 
→ Krize, katastrofy, kolapsy – je na ně dnešní společnost připravena? Jakým způsobem lze 

snižovat její zranitelnost? 
→ Kde jsou nejslabší místa českého bezpečnostního systému a krizového řízení? 
→ Které klíčové výzvy dnes stojí před bezpečnostními složkami a orgány krizového řízení na 

celostátní i krajské úrovni? 
→ Spolupráce státu a komerčního sektoru: faktor pro zvýšení odolnosti státu a regionů 
→ Role podniků obranného a bezpečnostního průmyslu 

 Panelisté (v abecedním pořadí) 

 

▪ Jiří Halaška, zástupce vedoucího katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, 
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, bývalý zástupce náčelníka Generálního štábu AČR 

▪ Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje 
▪ Jiří Protiva, ředitel LOM PRAHA s.p. 
▪ Jan Řehounek, poslanec PSP ČR, člen výboru pro obranu, předseda podvýboru pro akvizice 

Ministerstva obrany, obchod s vojenským materiálem a inovace AČR 
▪ Jan Sechter, náměstek ministra dopravy pro řízení Sekce nesilniční dopravy a mezinárodních 

vztahů 
▪ Martin Záleský, zástupce ředitele HZS Pardubického kraje 
▪ Jaromír Zůna, první zástupce náčelníka Generálního štábu AČR (úvodní slovo) 

 Moderátor: Libor Stejskal, místopředseda PBK, z.s. 

15.10 – 15.30 Přesun hostů zajištěným autobusem do CLV LOM PRAHA s.p. 

15.30 – 17.00 Doprovodný program v Centru leteckého výcviku LOM PRAHA s.p.  

 

→ Prohlídka hangáru a prezentace opravárenských činností na letecké technice 
→ Prezentace systému výcviku vojenských pilotů na letové stojánce a shlédnutí letové akce 
→ Návštěva taktického simulačního centra s ukázkou výcviku pilotů a předsunutých leteckých 

návodčích 

 


