
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

Mezinárodní konference 

Městské prostředí – bezpečnostní hrozba 

nebo příležitost pro prevenci? 

Praha, Česká republika 
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Téma konference 

Přínosy prevence kriminality prostřednictvím konceptu Crime Prevention 

Through Environmental Design/Crime Prevention Through Urban Design  

Planning a technických norem prevence kriminality pro bezpečnost a veřejný 

pořádek ve městech - vysvětlení pojmu a jeho přínosů a příklady z praxe. 
 

Program 
 

Registrace, ranní káva 

Blok 1: Představení konceptů a jejich přínosů 

Název 

Přednášející 

Zahájení konference 

Michal Barbořík, Zdeněk Veselý (Česká republika) 

Evropská komise pro standardizaci – Technická komise 325 (CEN/TC 325) a její 

činnost v rozvoji bezpečnostních norem  ve vztahu ke konceptu CPTED 

Alena Šimková, Evropská komise pro standardizaci  

Co jsou technické normy prevence kriminality a kde nám pomáhají ? 

Stefan Krebs, Evropská komise pro standardizaci  

CPTED a jeho využití v  praxi,  úloha standardizace v této oblasti  

Macarena Rau Vargas, Mezinárodní asociace CPTED 

Snižování dopadů kriminality – Význam přístupu zaměřeného na člověka k řešení 

problémů kriminality a bezpečnosti  

Caroline L. Davey, Andrew B. Wootton, Velká Británie  

Oběd 

Blok 2: CPTED a technické normy ve městech 

Partnerství pro bezpečnost veřejných prostranství jako součást Městské agendy pro 

EU / Jak plánovat, navrhovat, spravovat a zabezpečit veřejná prostranství při  

současném respektování základních svobod? 

Carla Napolano, Evropské fórum pro bezpečnost ve městech (EFUS)  

Využití konceptu CPTED při stavebním plánování a revitalizaci slovenských měst , 

např. města Prešov  

Peter Mocák, Kvetoslava Matlovičová, Slovensko 



       
 

 

Opatření ke zvýšení bezpečnosti a  k prevenci kriminality při plánování a výstavbě 

dopravních staveb a v prostředcích  hromadné dopravy  

Patrik Kotas, Česká  republika 

Kulturní rozmanitost  v bezpečnosti škol v zemích EU – Cesta vpřed k mezinárodnímu 

standardu pro veřejná místa   

Veronika Fáberová, Tomáš Koníček, Česká republika  

Úspěšná implementace standardů prevence kriminality do škol v  České republice  

Libor Sladký, Česká republika  

CEN/TS 14383-2:2023 Prevence kriminality prostřednictvím navrhování budov, 

územního plánování a údržby města — Principy a proces 

Paul van Soomeren, Nizozemí  

Přestávka na kávu  

Blok 3: CPTED a technické normy v práci policie 

Bezpečnost ve městech jako kooperativní a transdisciplinární přístup v lokálním  

kontextu a využití norem prevence kriminality v městském designu a plánování  

Anke Schröder, Německo 

Přístup k prevenci kriminality prostřednictvím environmentálního designu (CPTED)  

založený na partnerství s polici í : od žhářství a vloupání až po terorismus, 

vandalismus a násilí 

Paul van Soomeren, Nizozemí  

Společné budování bezpečnějších měst a příklady osvědčených postupů 

(CPTED v Policii a Pohraniční stráž i  Estonska) 

Teili Piiskoppel, Estonsko 

Inovativní projekt a aplikace „Zabezpečte se“, zaměřená na prevenci vloupání 

s důrazem na certifikované prvky zabezpečení  

Zuzana Pidrmanová, Česká republika  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
 

 

Seznam přednášejících (v abecedním pořadí) 

Přednášející  Země / Organizace  

JUDr. Michal BARBOŘÍK  
ředite l odboru prevence kriminali ty  
Ministerstvo vnitra České republ iky  

Professor Carol ine L. DAVEY 
ředite lka  Design Against Crime Solution Centre  

Univerz i ta Salford, Velká Británie  

Mrs. Veronika FÁBEROVÁ  
nezávislý bezpečnostní expert  

předsedkyně  pracovní skupiny (WG) 3 při CEN/TC 325  

JUDr. Tomáš KONÍČEK  

předseda české  Technické normalizační komise č. 148  Prevence 
kriminal ity a ochrana obyvatel  

nezávislý bezpečnostní expert  

doc. Ing. arch. Patrik KOTAS 

vedoucí Atelieru designu a architektury  

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta  dopravní a Fakulta 
architektury 

Ing. Stefan KREBS, Ph.D. 
Česká agentura pro standardizaci , manažer evropských  projektů  
tajemník Evropské Technické komise 325  (CEN/TC 325) 

doc. RNDr. Kvetoslava 
MATLOVIČOVÁ ,  PhD. 

Prešovská univerzita v  Prešově  
Fakulta humanitních a př írodních věd  
Katedra geograf ie a apl ikované geoinformatiky  

Mgr. Peter MOCÁK  
Prešovská univerzita  v Prešově  
Fakulta humanitních a př írodních věd  
Katedra geograf ie a apl ikované geoinformatiky  

Ms Carla NAPOLANO 
Evropské fórum pro bezpečnost ve městech  (EFUS) , zástupkyně  
ředite lky  

plk. Mgr. Zuzana 
PIDRMANOVÁ  

vedoucí oddělení prevence  Policejního prez idia ČR  

Mrs. Tei l i PIISKOPPEL vedoucí komunitních polic istů v okrese  Ida-Tall inn, Estonsko 

Dr. Macarena RAU VARGAS prezidentka Mezinárodní asociace CPTED  (ICA) 

Dr. Anke SCHRÖDER  

Státní úřad pro vyšetřování, odbor výzkumu, prevence a mládeže  

Kompetenční centrum pro městskou bezpečnost v Dolním Sasku  

předsedkyně  německého Národního normalizačního výboru pro 
prevenci kr iminali ty (NA 005-01-40 AA) 

Ing. Libor SLADKÝ  prezident Asociace Bezpečná Škola  

Mr. Paul van SOOMEREN 

zakladatel organizace DSP-groep 

ředite l Rady  Mezinárodní asociace CPTED a  European Designing Out 
Crime Association 

předseda pracovní skupiny (WG) 2  při CEN/TC 325  

Ing. Alena ŠIMKOVÁ  
C4Construction Praha 

předsedkyně  CEN/TC 325 

Mgr. Zdeněk VESELÝ  generální ředite l České agentury pro standardizac i  

Mr. Andrew B. WOOTTON 
ředite l Design Against Cr ime Solut ion Centre   

Univerz i ta Salford, Velká Británie  

 


