
 

 

MAPY BUDOUCNOSTI – MODERNÍ NÁSTROJ KE ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY A KVALITY VÝKONU VEŘEJNÉ 
SPRÁVY V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY ZALOŽENÝ NA ANALÝZE A PREDIKCI KRIMINALITY 

Informace o organizaci WORKSHOPU 10. – 11. 12. 2014 
 

MÍSTO KONÁNÍ 

Policejní akademie České republiky v Praze 

Adresa: Lhotecká 559/7, Praha 4, 143 01 
GPS: 50.0169983N, 14.4314686E 

 
 

PRŮBĚH WORKSHOPU 

10. 12. 2014 – 9:00 – 17:00 (prezence od 8:15) 

Konference – prezentace expertů 
Budova C – Aula 

11. 12. 2014 - 9:00 – 17:00 

Praktická cvičení, ukázky, diskuse navazující na přednášky zahraničních expertů z 1. dne 
Budova B – místnosti P-5, B417, B418, B425, B426 

Účastníci budou v druhém dni rozděleni do pěti skupin tak, aby v průběhu dne navštívili všechny experty. 
Příslušnost ke skupině bude jednotlivým účastníkům sdělena již při prezenci v prvním dni workshopu. 
Účastníci si mohou na druhý den workshopu připravit dotazy na experty. 

Příspěvky budou prezentovány v českém a anglickém jazyce, bude zajištěno tlumočení. 

V obou dnech bude pro účastníky workshopu zajištěno občerstvení a oběd v jídelně v budově C. 
Účastníkům bude k dispozici šatna s obsluhou. 

Při vstupu do areálu Policejní akademie je nutné legitimovat se na vrátnici. 



 

 

DOPRAVA 

MHD: Trasou metra C do stanice "Kačerov" a dále autobusy 139, 150, 189 do zastávky "Sídliště Lhotka" 
 
Autem: 
1. příjezd po dálnici (D5) ve směru od Plzně 

 z dálnice se sjíždí vpravo na výjezdu 1 (EXIT 1) - směrová tabule PRAHA, BARRANDOV, TRANZIT - (E48, E50) 
 na výjezdu EXIT 16 znovu vpravo ve směru BRANÍK, BARRANDOV - E48, E50 
 odtud přes 4 křižovatky vždy přímo až k Barrandovskému mostu 
 přes most ve směru CENTRUM, BRANÍK, BRNO 
 další dva výjezdy přímo směr BRNO 
 u směrové tabule CENTRUM, MICHLE, JESENICE - silnice č. 603 odbočit vpravo a hned poté vlevo 
 na semaforu přímo směr BENESOV, JESENICE, KRČ 
 na příštím semaforu vpravo směrová tabule MODŘANY, LHOTKA 
 na dalších třech semaforech přímo a asi po 150 metrech se vpravo nachází areál Policejní akademie (naproti 

obchodnímu domu OBI) 

2. příjezd po dálnici (D1) ve směru od Brna, Českých Budějovic 
 výjezd 1 a 2 (EXIT 1, 2) - přímo směr CENTRUM (E50) 
 u směrové tabule STRAKONICE, KARLOVY VARY, CHOMUTOV, PLZEŇ - BRANÍK, KRČ (výjezd není označen 

číslem) odbočit vpravo 
 zhruba po 500 m směrová tabule JESENICE, CENTRUM, MICHLE, KRČ (H) znovu vpravo a poté ještě jednou 

vpravo směrová tabule JESENICE, KRČ, SPOŘILOV 
 na semaforu přímo směr BENEŠOV, JESENICE, KRČ 
 na příštím semaforu vpravo směrová tabule MODŘANY, LHOTKA 
 na dalších třech semaforech přímo a asi po 150 metrech se vpravo nachází areál Policejní akademie (naproti 

obchodnímu domu OBI) 

3. příjezd po dálnici (D11) ve směru od Hradce Králové 
 z dálnice se sjíždí na výjezdu 1 (EXIT 1) směrová tabule PRAHA - CENTRUM 
 dále stále rovně směrová tabule PLZEŇ, BRNO, OSTATNÍ TRANZIT 
 u výjezdu na BRNO stále přímo 
 u směrové tabule STRAKONICE, KARLOVY VARY, CHOMUTOV, PLZEŇ - BRANÍK, KRČ (výjezd není označen 

číslem) odbočit vpravo 
 zhruba po 500 m směrová tabule JESENICE, CENTRUM, MICHLE, KRČ (H) znovu vpravo a poté ještě jednou 

vpravo směrová tabule JESENICE, KRČ, SPOŘILOV 
 na semaforu přímo směr BENESOV, JESENICE, KRČ 
 na příštím semaforu vpravo směrová tabule MODŘANY, LHOTKA 
 na dalších třech semaforech přímo a asi po 150 metrech se vpravo nachází areál Policejní akademie (naproti 

obchodnímu domu OBI) 

Parking: Parkovací plocha před areálem Policejní akademie má omezenou kapacitu. Automobil je možné 
zanechat na veřejných parkovištích v okolí. Vzhledem k omezeným možnostem parkování doporučujeme 
dopravit se na místo konání akce městskou hromadnou dopravou. 
 

KONTAKTNÍ OSOBY 

ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. 

Ing. Radek Fujak, radek.fujak@accendo.cz , tel: +420 776 470 883 

Ing. Jiří Ševčík, jiri.sevcik@accendo.cz , tel: +420 723 142 142 
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