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Ve Varšavě, dne … května 2015 r.

Pan
brig. gen. Drahoslav Ryba
Generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR
Vážený pane generále,
rád bych Vám srdečně poděkoval za zorganizování studijní návštěvy představitelů Ministerstva vnitra PR a polských
institucí pracujících v oblasti ochrany obyvatelstva v České republice a také za vřelé přijetí naší delegace.
Neobyčejně zajímavý program a perfektní organizace návštěvy umožnily nám dobře poznat fungování
Integrovaného záchranného systému České republiky, sdílet české zkušenosti a seznámit se s přijatými
legislativními opatřeními v oblasti ochrany obyvatelstva, prevence a odstraňování následků živelných pohrom a
jiných katastrof, včetně výstražného systému. Setkání na generálním ředitelství HZS ČR, jakož i v Institutu ochrany
obyvatelstva, ve školícím centru hasičského sboru v Brně a v regionálních operačních centrech v Jihlavě a Ostravě
byla nejen zajímavá, ale také velmi prospěla výměně zkušeností mezi polskými a českými experty. Byla to příležitost,
abychom shrnuli naši dosavadní spolupráci a načrtli perspektivy jejího dalšího rozvoje, a také abychom diskutovali o
aktuálních problémech a výzvách v oblasti protipožární ochrany a ochrany obyvatelstva v České republice a v
Polsku.
Jsem velmi rád, že se naše návštěva stala příležitostí ke sdílení informací na téma vládního Programu záchranářství
a ochrany obyvatelstva na roky 2014 - 2020, který naše Vlada přijala v dubnu 2014 a na téma Regionálního
výstražného systému, který v Polsku začal fungovát od 1. ledna 2015.
Jsem přesvědčen, že informace získané během této návštěvy budou využity k vylepšení účinnosti záchranného
systému v Polsku a zvýšení bezpečnosti obyvatel, a také že budou impulsem k dalšímu rozvoji polsko – české
spolupráce v oblasti ochrany obyvatelstva a přinesou nové společné projekty.
Na závěr bych Vám rád vyjádřil uznání pro Vaše spolupracovníky za profesionální přípravu prezentací, a zvláště pro
pana Milana Hrona, který naši delegaci doprovázel a jenž díky své nesporné profesionalitě, znalostem a
zkušenostem zajistil vysokou úroveň a dokonalý průběh celé návštěvy.

S úctou,

