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Vysoká škola polytechnická Jihlava 
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pořádá 

1. konferenci záchranných a bezpe čnostních složek 

a managementu územn ě samosprávných celk ů ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁSAH 2011 
na téma: 

„Aktuální problémy řešení mimo řádných událostí  

na teritoriu územn ě samosprávných celk ů“. 
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Konference se koná pod záštitou: 
Ing. Jakuba Novotného, Ph.D., rektora Vysoké školy polytechnické Jihlava 
MUDr. Jiřího Běhounka, hejtmana kraje Vysočina 
Ing. Jaroslava Vymazala, primátora města Jihlavy 
 
Vážení,  
jménem programového výboru, odborných garantů a organizačního výboru si Vás 
dovolujeme pozvat na  1. konferenci záchranných a bezpe čnostních složek a 
managementu územn ě samosprávných celk ů ČR. 
Konference je koncipována jako mezirezortní a interdisciplinární fórum pro svobodnou 
diskusi řídících pracovníků veřejné správy, záchranných a bezpečnostních složek územně 
samosprávných celk ů ČR, akademických pracovníků a odborníků z praxe. Akademická 
půda regionální a ve řejnoprávní  Vysoké školy polytechnické Jihlava je k tomu příležitostí. 
Konference by měla periodicky přinášet nejen soubor cenných aktuálních poznatků z praxe, 
ale zejména navrhovat a nabízet možná praktická řešení stávajících problémů. Rovněž se 
očekává, že bude formulovat doporučení pro teoretické práce  odborníků z oblasti krizového 
řízení, ochrany obyvatelstva a bezpečnosti v regionech ČR. 
 
Programový výbor a odborní garanti konference: 
doc. Ing. Pavel Zahradníček, CSc., akademický pracovník VŠP Jihlava 
Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D., akademický pracovník VŠP Jihlava 
RNDr. Miloš Vystrčil, akademický pracovník VŠP Jihlava, senátor Parlamentu ČR 
PaedDr. Ladislav Jirků, akademický pracovník VŠP Jihlava, poslanec Parlamentu ČR 
doc. Ing. Josef Kellner, CSc., akademický pracovník OU Brno 
Ing. Otakar Mika, CSc., akademický pracovník VUT Brno  
Ing. Bc. Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu kraje Vysočina 
Ing. Jan Murárik, vedoucí Oddělení krizového řízení a bezpečnosti kraje Vysočina  
Dr. Ing. Lubomír Dohnal, tajemník Magistrátu města Jihlavy 
plk. Ing. Drahoslav Ryba, ředitel HZS kraje Vysočina 
plk. Mgr. Miloš Trojánek, ředitel Krajského ředitelství policie kraje Vysočina 
Ing. Vladislava Filová, ředitelka ZZS kraje Vysočina 
plk. gšt. Ing. Milan Solík, ředitel Krajského vojenského velitelství Jihlava 

 
Organiza ční výbor konference: 
Vedoucí:  Ing. Věra Nečadová, akademický pracovník VŠPJ 
tel: 567 141 149, e-mail: necadova@vspj.cz 
 
Členové: Ing. Vladimír Křesťan, akademický pracovník VŠPJ 
      tel: 567 141 112, e-mail: krestan@vspj.cz 
      Bc. Lukáš Lojda, manager projektu „Most k partnerství – VŠP Jihlava tvoří síť“ 
      tel: 567 141 219, e-mail: lojdal@vspj.cz 
      Jarmila Šprinclová, kancelář rektora 
      tel.: 567 141 187, e-mail.: sprinclo@vspj.cz 
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Organiza ční pokyny: 
Termín konání:  1. června 2011 od 09:00 hod. 
Místo konání:       Vysoká škola polytechnická Jihlava, aula, Tolstého 16, 586 01 Jihlava 
Doprava:        autobus (nádraží je cca 5 min. chůze od VŠPJ) 
                               osobní automobil:  
   a) pro oficiální hosty dle pokynů organizátorů  
   b) ostatní na veřejných parkovištích  

Témata konference: 

• Veřejná správa (státní správa a samospráva) p ři řešení mimo řádných událostí územn ě 
samosprávných celk ů. 

• IZS územně samosprávných celk ů ČR (základní a ostatní složky), jeho aktuální 
zkušenosti z činnosti a nové úkoly, možná řešení. 

• Činnost institucí a organizací ochranného charakteru , jejich sou časné a perspektivní 
odborné aktivity. 

 
Hlavní řečníci: doc. Ing. Pavel Zahradníček, CSc., akademický pracovník VŠPJ 
                        Ing. Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu kraje Vysočina 
                            plk. Ing. Drahoslav Ryba, ředitel HZS kraje Vysočina 
                        plk. Mgr. Miloš Trojánek, ředitel KŘ PČR  kraje Vysočina 
                        Ing. Vladislava Filová, ředitelka ZZS kraje Vysočina 
 
Jednací jazyk:      český, slovenský 
 
 Vložné:   Vložné je hrazeno z projektu „Most k partnerství – VŠP    
                 Jihlava tvoří síť“, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/12.0115, OP VK,   
   oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě. 
 
Stravování:   V průběhu konference bude zajištěno standardní    
   občerstvení, oběd, raut (vše bezplatně). 
                      
Závazné termíny: 

• do 1. 3. 2011  zaslání „Předběžné přihlášky “ k účasti na konferenci  
       včetně nabídky tématu  (anotace) k vystoupení/do sborníku 

• do 1. 4. 2011  oznámení organizátorů o přijetí/nep řijetí p říspěvku  
         do programu konference a sborníku 

• do 30. 4. 2011  zaslání „Závazné p řihlášky “ a finální verze příspěvku 
                                 k publikování ve sborníku účastníkem 

• do 15. 5. 2011  zaslání přesného programu konference 
• 1. 6. 2011  konání konference 
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Závazné příspěvky do sborníku posílejte v elektronické podobě do 30. 4. 2011. Příspěvek 
vložte do šablony, kterou nejdete na https://most.vspj.cz/ 
Elektronickou registraci účasti na konferenci najdete na https://most.vspj.cz/ zaslat do 30. 4. 
2011. Další informace naleznete na stránkách projektu Most k partnerství - VŠPJ tvoří síť 
https://most.vspj.cz/ 

 
Prosíme autory o zaslání plného textu příspěvku v délce nepřesahující 10 stran A4. 
Příspěvky na konferenci budou prezentovány v jednotlivých tématech dle odborného 
zaměření. Přijímány jsou příspěvky v jazyce českém, slovenském.  
Účast na konferenci je hrazena z projektu Most k partnerství – VŠP Jihlava tvoří síť. 
Účastníci nehradí žádný konferenční poplatek.  

 
1) Veškeré materiály/anotace/závazné p řihlášky  zasílejte vedoucí organizačního týmu 

Ing. Věře Nečadové, na adresu: necadova@vspj.cz, tel.: 567 141 149 
 
2) Podrobné informace k odborné náplni podá  doc. Ing. Pavel Zahradníček, CSc.,  
 na adrese: zahradnicek@vspj.cz, tel.: 567 141 226 

 

        Rámcový program konference: 

         08:00 – 9:00   prezence 

         09:00   zahájení konference rektorem VŠPJ 

         do 12:00   dopolední jednání 

         12:00  - 13:00  p řestávka, ob ěd 

         13:00 – 15:30   odpolední jednání 

          do 16:00  ukončení konference 

          od 16:00  raut, neformální diskuse 

 

         Sborník:  

         Sborník příspěvků bude vydán na CD a opatřen ISBN.  

         Všechny zaslané a programovým výborem přijaté příspěvky budou zveřejněny. 

 

 

      


