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Druhá konference v cyklu Regionální resilience 

 

Svět v krizovém režimu: 
Dopady na Česko a jižní Čechy 

 
 

Termín Čtvrtek 16. června 2022 

Místo konání Parkhotel Hluboká nad Vltavou, Masarykova 602 

Pořadatel PBK, z.s. ve spolupráci s MC&A s.r.o. 

S podporou Město Hluboká nad Vltavou, Jihočeský kraj 

Pod záštitou Martina Kuby, hejtmana Jihočeského kraje 

 

Program  

11:00 – 11:15 Zahájení 

 ▪ Miloš Balabán, předseda PBK, z.s. 

 
▪ Tomáš Jirsa, starosta Hluboké nad Vltavou, senátor Senátu Parlamentu ČR, místopředseda výboru 

pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost 

 ▪ Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje, předseda Asociace krajů ČR (videozáznam) 

 

  



 

11:15 – 13:15 Panel 1 

 Český stát a jeho schopnost čelit souběhu krizí 

 Tematické okruhy 

 

→ Svět v krizovém režimu – dopady na Česko 
→ Od improvizace při zvládání krizí k systému, který je schopen jim čelit: hlavní poučení z cesty od 

povodní (1997, 2002) k pandemii covid-19 (2020-2022) a válce na Ukrajině (2022) 
→ Je Česko schopno zvládnout kumulaci krizí? 
→ Připravenost společnosti a občanů na krize: pole neorané? 

 Panelisté (v abecedním pořadí) 

 

▪ Úvodní slovo: Václav Cílek, Geologický ústav AV ČR 
▪ Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 
▪ Josef Grill, předseda představenstva WEDOS Internet, a.s. 
▪ Miroslav Singer, hlavní ekonom, Generali CEE Holding, předseda dozorčí rady Generali Česká 

pojišťovna, bývalý guvernér ČNB 
▪ Lubomír Zaorálek, bývalý ministr zahraničních věcí ČR 
▪ Jaromír Zůna, 1. zástupce náčelníka Generálního štábu Armády ČR 

 Moderátor: Miloš Balabán, PBK, z.s. 

13:15 – 14:00 Oběd 
 

14:00 – 16:00 Panel 2 

 Odolnost regionů jako základní kámen odolnosti státu 

 Tematické okruhy 

 

→ Povodně 2002 jako přelom v přístupu k bezpečnosti v Jihočeském kraji 
→ Jaké poučení plyne pro Jihočeský kraj ze zvládnutí pandemie Covid-19? 
→ Specifické výzvy pro budoucí bezpečnost kraje – klima, energie, doprava, infrastruktura, vodní a 

potravinová bezpečnost, demografie 
→ Připravenost společnosti a občanů na krize: co je třeba a co lze dělat v regionálním rozměru? 

→ Jsou kapacity státu dostatečné a připravené? Teritoriální síly AČR na bázi AZ, jednotky Hasičského 
záchranného sboru ČR a Policie ČR 

→ Spolupráce státu, neziskového a komerčního sektoru: faktor pro zvýšení odolnosti státu a regionů 

 Panelisté (v abecedním pořadí) 

 

▪ Úvodní slovo: Tomáš Jirsa, starosta Hluboké nad Vltavou, senátor Senátu Parlamentu ČR, 
místopředseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost 

▪ Lubomír Bureš, ředitel HZS Jihočeského kraje 
▪ Jaroslav Hrabec, zástupce velitele Velitelství teritoria Armády ČR 
▪ Petr Kubala, generální ředitel Povodí Vltavy, s.p. 
▪ Roman Kubíček, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, člen Rady města České Budějovice 
▪ Hana Šťastná, ředitelka Regionální agrární komory Jihočeského kraje 
▪ Petr Wagner, technický ředitel Wero Holding, a.s. 
▪ Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ, ředitel divize jaderná energetika 

 Moderátor: Libor Stejskal, PBK, z.s 

16:00 – 16:10 Zakončení konference: Miloš Balabán, předseda PBK, z.s. 

16.10 – 17.00 Prostor pro konverzaci a networking 

 


