
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

Mezinárodní konference 

Městské prostředí – bezpečnostní hrozba 

nebo příležitost pro prevenci? 

Praha, Česká republika 

6. 10. 2022 



   
 

 

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 
 

08:30 – 09:30 Registrace, ranní káva 

 

Blok 1: Představení konceptů a jejich přínosů 

Název 

Přednášející 

09:30 – 09:50 
Zahájení konference 

Michal Barbořík, Zdeněk Veselý (Česká republika) 

09:50 – 10:10 

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  

10:10 – 10:30 

Co jsou technické normy prevence kriminality a kde nám 
pomáhají? 

Stefan Krebs, Evropská komise pro standardizaci  

10:30 – 11:00 

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

Macarena Rau Vargas, Mezinárodní asociace CPTED 

11:00 – 11:15 Přestávka na kávu  

11:15 – 11:40 

Snižování dopadů kriminality – Význam přístupu zaměřeného 
na člověka k řešení problémů kriminality a bezpečnosti  

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

Otázky a diskuze jsou součástí každé přednášky  (přibližně posledních 5 minut) 

 
 

 



   
 

 

Blok 2: CPTED a technické normy ve městech 

11:40 – 12:00 

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) 

12:00 – 12:20 

Využití konceptu CPTED při stavebním plánování a 
revitalizaci slovenských měst, např. města Prešov  

Peter Mocák, Kvetoslava Matlovičová, Slovensko 

12:20 – 13:10 Oběd 

13:10 – 13:30 

Opatření ke zvýšení bezpečnosti a k prevenci kriminality při 
plánování a výstavbě dopravních staveb a v prostředcích 
hromadné dopravy 

Patrik Kotas, Česká republika 

13:30 – 13:55 

Kulturní rozmanitost v bezpečnosti škol v zemích EU – Cesta 
vpřed k mezinárodnímu standardu pro veřejná místa  

Veronika Fáberová, Tomáš Koníček, Česká republika 

13:55 – 14:30 

Úspěšná implementace standardů prevence kriminality do 
škol v České republice  

Libor Sladký, Česká republika 

14:30 – 14:55 

CEN/TS 14383-2:2023 Prevence kriminality prostřednictvím 
navrhování budov, územního plánování a údržby města — 
Principy a proces 

Paul van Soomeren, Nizozemí 

Otázky a diskuze jsou součástí každé přednášky  (přibližně posledních 5 minut)  

 

14:55 – 15:15 Přestávka na kávu  

 

 

 
 

 

 



   
 

 

Blok 3: CPTED a technické normy v práci policie 

15:15 – 15:35 

Bezpečnost ve městech jako kooperativní a transdisciplinární 
přístup v lokálním kontextu a využití norem prevence 
kriminality v městském designu a plánování  

Anke Schröder, Německo 

15:35 – 16:00 

Přístup k prevenci kriminality prostřednictvím 
environmentálního designu (CPTED) založený na partnerství 
s policií: od žhářství a vloupání až po terorismus, 
vandalismus a násilí  

Paul van Soomeren, Nizozemí 

16:00 – 16:20 

Společné budování bezpečnějších měst a příklady 
osvědčených postupů (CPTED v Policii a Pohraniční stráži 
Estonska) 

Teili Piiskoppel, Estonsko 

16:20 – 16:40 

Inovativní projekt a aplikace „Zabezpečte se“, zaměřená na 
prevenci vloupání s důrazem na certifikované prvky 
zabezpečení 

Zuzana Pidrmanová, Česká republika 

16:40 – 17:00 Závěrečná diskuze, závěr konference 

Otázky a diskuze jsou součástí každé přednášky  (př ibližně posledních 5 minut)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



   
 

 

Seznam přednášejících (v abecedním pořadí), životopisy a anotace 

Přednášející Životopis, anotace 

JUDr. Michal 
BARBOŘÍK 

ředitel odboru prevence kriminality  
Ministerstvo vnitra České republiky  

Michal Barbořík je ředitelem odboru prevence 
kriminality Ministerstva vnitra ČR. Vystudoval práva na 
Univerzitě Karlově v Praze a již 20 let se věnuje 
problematice trestního práva, bezpečnosti a prevence 
kriminality. Aktuálně je v  rámci Předsednictví ČR v Radě 
EU rovněž předsedou Evropské sítě pro prevenci 
kriminality (EUCPN). Rovněž řídí Poradní sbor 
Ministerstva vnitra pro situační prevenci kriminality a 
Republikový výbor pro prevenci kriminality.  

Je autorem odborných článků a rozhovorů 
v problematice prevence kriminality, vystupuje rovněž 
v médiích. Působil a působí jako odborný gestor či 
ředitel několika úspěšných projektů v oblasti prevence 
kriminality (Asistent prevence kriminality, Domovník -
preventista, Mapy budoucnosti ad.). Stál u zrodu 
spolupráce mezi MV a ČAS v  oblasti technických norem 
prevence kriminality a aktivního plnění prestižní role 
sekretariátu technické komise CEN/TC 325 „Prevence 
kriminality při plánování městské výstavy a navrhování 
budov“ a ze své pozice tuto spolupráci nadále vede a 
podporuje.  

Je autorem myšlenky uspořádání této konference a její 
hlavní organizátor.  

V rámci svého úvodního slova k zahájení konference 
vysvětlí, proč odbor prevence kriminality Ministerstva 
vnitra ČR považuje za zásadní zaměřovat se rovněž na 
situační prevenci kriminality včetně oblasti technických 
norem prevence kriminality. V čem vidí potřebu a 
přínosy standardizace v oblasti prevence kriminality a 
jaké aktivity jeho odbor podporuje v  oblasti bezpečnosti 
veřejných prostor a prostranství včetně role 
sekretariátu technické komise CEN/TC 325 „Prevence 
kriminality při plánování městské výstavy a navrhování 
budov“. 

Prof. Caroline L. 
DAVEY 

ředitelka Design Against Crime Solution Centre  

Univerzita Salford, Velká Británie  

C Caroline L. Davey je profesorkou v oboru Design, 
inovace  společnost a ředitelkou Design Against Crime 

Solution Centre na Univerzitě Salford.  



   
 

 

Caroline, kvalifikovaná organizační psycholožka, 
publikovala (s Woottonem) akademické články a 
designové pokyny o roli designu v rámci prevence 
kriminality a použití holistického designu zaměřeného 
na člověka ke zlepšení kvality života.  

Design Against Crime Solution Centre, jehož činnost 
byla zahájena v roce 2005, se rozrostlo na 
celoevropskou síť výzkumných pracovníků, policistů a 
odborníků v prevenci kriminality vedené designem a je 
podporováno financováním z různých britských a 
evropských zdrojů.  

Centrum získalo na projekt Snižování dopadů kriminality 
(CCI - www.CuttingCrimeImpact.eu) 3,1 milionu eur 
z fondu Evropské komise pro výzkum. CCI podpořila 
policejní síly po celé Evropě – včetně Nizozemska, 
Estonska, Portugalska, Německa a Španělska – při 
navrhování inovativních způsobů boje proti trestné 
činnosti (2018–21).  

Caroline v současné době pracuje na projektu 
financovaném EU "IcARUS – Innovative Approaches to 
Urban Security" (2018–24). 

Trestná činnost má významný negativní dopad na 
kvalitu života občanů, soudržnost komunit a bezpečnost 
a ochranu městského prostředí – klíčové požadavky 
fungující demokracie. Cílem EU financovaného projektu 
Snižování dopadu kriminality (CCI) (2018–21) bylo 
umožnit policejním orgánům a tvůrcům bezpečnostní 
politiky zaujmout preventivní, na důkazech založený a 
udržitelný přístup k řešení trestné činnosti s velkým 
dopadem a k ochraně způsobu života občanů. CCI byl 
vyvinut v reakci na přístup přijatý technologicky 
řízenými projekty prevence kriminality.  

Příslib technologií řešící problémy s kriminalitou je často 
podkopáván nepochopením komplexnosti lidských 
dynamik, které umožňují policejní práci a prevenci 
kriminality fungovat v reálném světě. Zjednodušující 
modely praxe jsou přijímány tak, aby vyhovovaly 
omezením a rozvojovým prioritám technologií – což 
z nich dělá řešení řízená technologiemi spíše než 
zaměřená na člověka. 

S využitím společenskovědních metod a inovačních 
nástrojů z návrhářského průmyslu podpořila CCI šest 
policejních orgánů při výzkumu a inovaci praktických 
nástrojů založených na důkazech, které splňovaly 
potřeby koncových uživatelů a provozní kontexty. 

V návaznosti na designový proces zaměřený na člověka 
poskytl výzkum "zachycení požadavků" bohaté 

http://www.cuttingcrimeimpact.eu/


   
 

 

pochopení potřeb uživatelů, kontextů, priorit a 
potenciálních problémů. To podnítilo spolupráci na 
inovační aktivitě v oblasti designu (Des ignLabs) a 
proces vývoje a řešení designu prostřednictvím in -situ 
prototypování s koncovými uživateli a dalšími 
zúčastněnými subjekty. 

Davey a Wootton nastíní myšlenky skrývající se za CCI a 
vysvětlí proces designu zaměřeného na člověka. 
Ukážou, jak projekt poskytl policejním organizacím 
cenné zkušenosti v zachycování požadavků, rámování 
problémů, formování nápadů, generování konceptů, 
navrhování řešení a prototypováním - z nichž jsou 
všechny použitelné při řešení dalších bezpečnostních 
výzev. 

Tato prezentace ukáže, jak může přístup k designu 
zaměřený na člověka umožnit bohatší pochopení 
problémů ovlivňujících bezpečnost, identifikovat nové 
způsoby, jak je řešit, a podpořit vývoj a implementaci 
nových řešení v reálném světě.  

Veronika 
FÁBEROVÁ 

nezávislý bezpečnostní expert  

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

Je předním odborníkem v oboru komerční bezpečnosti, 
prevence kriminality a ochrany veřejných prostranství a 
budov s více než 30 letou praxí. Věnuje se poradenství 
a oborovému vzdělávání především v oblasti ochrany 
měkkých cílů a prevence kriminality a útoků s  tím 
souvisejících. Vede pracovní skupinu CEN/TC 325 WG 3.  

Beranidlo aneb cesta do pekel je dlážděna samými 
dobrými úmysly. 

U nás se nikdy nic takového nestalo aneb princip Černé 
labuti. 

A na co že jsi to vlastně expert? Aneb je potřeba znát 
danou problematiku. 

Ztraceno v překladu. 

Konec dobrý, všechno dobré.  

JUDr. Tomáš 
KONÍČEK 

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

nezávislý bezpečnostní expert  

Bývalý specialista odboru prevence kriminality MV ČR se 
zaměřením na situační prevenci a řešení krizových 
situací a dalších preventivních programů a projektů, 
nyní nezávislý bezpečnostní expert a spolupracovník 
OPK MV ČR. 



   
 

 

Gestor a spoluautor odborných projektů – Bezpečná 
lokalita, Bezpečná země, Zabezpečte se!, Městské 
kamerové dohlížecí systémy, Forenzní identifikační 
značení předmětů, Asistent prevence kriminality, 
Domovník – preventista a zároveň autor či spoluautor 
příslušných metodik a standardů.  

Spoluautor norem v oblasti prevence kriminality 
Evropský výbor pro normalizaci (CEN) TC 325.  

Předseda Technické normalizační komise č. 148 
Prevence kriminality a ochrana obyvatelstva při 
ÚNMZ/ČAS. 

Lektor výuky policistů, strážníků městských a obecních 
policií, bezpečnostního managementu podniků a 
firem, lektor preventistů měst a obcí a krajů.  

Spoluautor a lektor projektů Evropského sociálního 
fondu (mj. (Asistent prevence kriminality, Domovník – 
preventista). 
Odborné vzdělávání bezpečnostních pracovníků  
Odborný konzultant mezirezortních projektů primární 
prevence kriminality. 

Znalec technických zabezpečovacích systému a člen 
odborných pracovních skupin a komisí v  rámci oboru 
majetku a osob. 

Nezávislý bezpečnostní expert, poradenství a expertní 
činnost v oblasti ochrany majetku a osob a prevence 
kriminality 

Autor či spoluautor několika desítek odborných 
publikací, textů či článků do sdělovacích prostředků, 
několika technických norem z  oblasti prevence 
kriminality a ochrany měkkých cílů, metodik a 
bezpečnostních standardů.  

Prezentace shrnuje přístup řešení v  ČR a postup řešení 
problematiky „bezpečných škol“ od roku 2014 do 
současnosti. 

Popisuje zvýšený tlak na bezpečnost škol v  ČR, jehož 
jednoznačným výstupem je norma prevence kriminality 
ČSN 73 4400. 

Norma klade důraz především na preventivní opatření.  

doc. Ing. arch. 
Patrik KOTAS 

vedoucí Atelieru designu a architektury  

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

Patrik Kotas je český architekt a designér specializující 
se na návrhy veřejných prostorů, dopravních staveb a 
design prostředků hromadné dopravy. V roce 1988 
absolvoval Fakultu architektury ČVUT v Praze a 



   
 

 

následně odbornou stáž ve Francii na architektonické 
škole ve Versailles.  

Jako docent rovněž vyučuje na Fakultě stavební a na 
Fakultě architektury Českého vysokého učení 
technického v Praze. Je mnohonásobným držitelem 
národního ocenění Stavba roku a evropského Steel 
Design Award, například za stanice pražského metra 
Střížkov, Rajská zahrada, tramvajovou trať Hlubočepy – 
Barrandov nebo železniční mosty mezi hlavním nádražím 
a Libní. Po Praze také jezdí 250 souprav jím navržené 
tramvaje 15T ForCity, další provozuje lotyšská Riga. 
Architekt Kotas se podepsal také na designu či 
modernizaci dalších tramvají, trolejbusů i vlaků. Jeho 
stopu najdeme v Itálii na Sardinii v Cagliari, kde 
vyprojektoval tři stanice nadzemního metra s  náměstím. 
Řada jeho realizovaných staveb se nachází v  Hradci 
Králové a v Mariánských Lázních. 

Veřejné městské prostory zahrnují nejen ulice, náměstí, 
parky, pasáže, nadchody nebo podchody, ale rovněž 
dopravní stavby a prostředky veřejné dopravy. Kritériem 
pocitu bezpečí i zajištění skutečné bezpečnosti ve 
veřejném prostoru patří k základním hodnotám kvality 
života každého města. 

Míru bezpečnosti můžeme ovlivnit už v  prvotních 
návrzích urbanistických, dopravně-inženýrských, 
architektonických a designových konceptů. Jaké 
koncepční kroky bychom měli preferovat a naopak 
jakých řešení se vyvarovat bude vysvětlovat prezentace 
doc. Ing. arch. Patrika Kotase s ohledem na jeho 
mnohaletou praxi v tomto oboru. 

Ing. Stefan KREBS, 
Ph.D. 

Česká agentura pro standardizaci, manažer evropských 
projektů 
tajemník Evropské Technické komise 325 (CEN/TC  325) 

Stefan Krebs Ph.D. pracoval dvanáct let pro Německý 
normalizační institut (DIN) a byl tajemníkem několika 
národních a mezinárodních normalizačních výborů v 
oblasti bezpečnosti. Od roku 2013 je tajemníkem 
CEN/TC 325 a dvou jeho pracovních skupin za Českou 
agenturu pro standardizaci. Tato práce zahrnuje 
přípravu schůzek, podporu předsedů a projektové řízení 
projektů v oblasti standardizace. 

Standardizace je široce známá jako nástroj pro 
vytváření a zajišťování technických požadavků. 
V posledních dvou desetiletích však také stanovila 
pravidla na podporu relevantních subjektů při 
zajišťování bezpečnosti obyvatelstva. Tato pravidla byla 



   
 

 

vytvořena v zapojení všech zúčastněných stran podle 
principu konsensu. Přednáška ukazuje, jak technické 
normy podporují veřejný sektor, urbanisty, architekty a 
developery při zavádění CPTED do praxe . 

doc. RNDr. 
Kvetoslava 
MATLOVIČOVÁ, 
PhD. 

Prešovská univerzita v Prešově 

Fakulta humanitních a přírodních věd 
Katedra geografie a aplikované geoinformatiky  

SPECIALIZACE  

Cestovní ruch; Marketing a Branding míst, Geografie 
marginalizovaných komunit, Geografie vnímání, 
Regionální Geografie 

FUNKCE & ČLENSTVÍ  

 Docentka, Ekonomická univerzita v Bratislavě, 
Obchodní fakulta, Katedra cestovního ruchu (od roku 
2022)  

 Docentka, Fakulta humanitních a přírodních věd, 
Prešovská univerzita v Prešově (od roku 2016)  

 Prorektorka Prešovské univerzity v Prešově (2019-
2022)  

 Předsedkyně akademického senátu fakulty, 
Legislativní výbor Prešovské univerzity v  Prešově 
(2015-2019)  

 Externí pracovník Centra pro výzkum geografie 
volného času Univerzity Karlovy, Přírodovědecká 
fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního 
rozvoje v Praze  

 Členka slovenské sekce Regionálního vědeckého 
sdružení pro regionální vědu a politiku  

 Nezávislý odborník Evropského institutu marketingu 

míst - Best Place, Varšava, Polsko  
 

PRAXE V OBORU 

 2016 - docentka  

 2008 - 2016: Přednášející na Prešovské univerzitě 
v Prešově, FHPV, Katedra geografie a aplikované 
geoinformatiky 

 2005 - 2008: doktorské studium na Fakultě 
humanitních a přírodních věd,  Katedra geografie a 
aplikované geoinformatiky  

 1999 - 2005: Cestovní kancelář – vedoucí pracovník  

 1996 - 1998: Cestovní agent  

 1996 - Datapress Prešov - nakladatelství, DTP  

 1994 - 1996: Obchodní akademie, učitelství 
ekonomické geografie 



   
 

 

Príspevok poskytne stručný prehľad možností a prínosov 
uplatnenia konceptu CPTED v prostredí slovenského 
krajského mesta Prešov. Prináša návrhy potenciálnych 
zásahov do prvkov mestského prostredia v štyroch 
modelových lokalitách mesta Prešov, ktoré majú 
potenciál redukovať niektoré typy majetkovej a násilnej 
kriminality. Navrhované opatrenia prihliadajú aj na 
finančné aspekty ich realizácie s cieľom ponúknuť 
cenovo nenáročný spôsob zvyšovania pocitu bezpečia 
v urbanizovaných oblastiach.  

Mgr. Peter MOCÁK  

Prešovská univerzita v Prešově  

Fakulta humanitních a přírodních věd  

Katedra geografie a aplikované geoinformatiky  

SPECIALIZACE 

Regionální geografie, Dopravní geografie,  

Urbanismus 

FUNKCE & ČLENSTVÍ  

Evropský výbor pro normalizaci CEN/TC 325 (Prevence 
kriminality prostřednictvím projektování budov, objektů 
a ploch) - od roku 2019  

Místopředseda akademického senátu  Fakulty 
humanitních a přírodních věd (2017-2020)  

PRAXE V OBORU 

• od roku 2017: doktorské studium na Fakultě 
humanitních a přírodních věd , Katedra geografie a 
aplikované geoinformatiky   

• od roku 2014: SEAK s.r.o., produktový marketing – 
chytrá řešení pro města  

• 2012 – 2014: Tatrabanka, a.s. – bankovní referent 

Viz doc. RNDr. Kvetoslava MATLOVIČOVÁ, PhD. 

Carla NAPOLANO 

Evropské fórum pro bezpečnost ve městech (EFUS), 
zástupkyně ředitelky  

Carla Napolano je zástupkyní ředitelky EFUS, má na 
starosti programy Evropské unie a Život v síti (výkonný 
výbor, valné shromáždění…), řídí vztahy se členy EFUSu 
a přebírá odpovědnost za rozvoj sítě . Souběžně s tím 
dohlíží na chod tematických evropských programů, 
spolupráci mezi Fórem, partnery a evropskými orgány, a 
stejně tak na rozvoj evropských projektů. Carla 
koordinuje mezinárodní konference Efusu a podílí se na 
řízení strategie a rozvoje organizace v souladu s 
výkonným ředitelem a výkonným výborem . Je držitelkou 



   
 

 

magisterského titulu v oboru městského a územního 
plánování na Univerzitě v Benátkách (Itálie) a 
postgraduálního diplomu v oboru urbanismu na 
Univerzitě Paříž VIII (Francie) . Carla Napolano začala 
svou kariéru v programu OSN Bezpečnější města (UN 
Habitat) v Nairobi (Keňa). 

EFUS ve svém Manifestu bezpečnosti, demokracie a 
měst z roku 2017 uvádí, že "četné studie a experimenty 
ukázaly, že návrh a správa veřejných prostor mají 
dopad na bezpečnost a chybějící pocit bezpečí".  

Doporučuje zvážit způsoby, jakými jsou využívány 
veřejné prostory, na základě objektivních a 
subjektivních dat, zapojit veřejnost do společné tvorby 
bezpečnostních politik a zachovat zdravou rovnováhu 
mezi využíváním bezpečnostních technologií a 
respektováním základních práv . 

Na základě své činnosti EFUS formuloval následující 
doporučení a hlavní zásady:  
Plánování, správa a animace veřejných prostor mají 
dopad na bezpečnost a chybějící pocit bezpečí.  

Dobře navržený veřejný prostor je v souladu s mnoha 
potřebami každodenních i příležitostných uživatelů . 

Města hrají ústřední roli v podpoře vývoje sdílené 
kultury bezpečnostních otázek ve veřejném prostoru.  

Řešení by měla zajistit bezpečnost a zároveň 
respektovat standardy otevřené společnosti a rovnováhy 
mezi lidskou přítomností a technologií.  

Bezpečnost a dodržování základních práv nejsou 
protichůdné cíle, nýbrž soudržné a vzájemně se 
doplňují.  

V letech 2019 až 2022 EFUS společně s městy Nice (FR) 
a Madrid (SP) koordinoval Partnerství pro bezpečnost 
veřejných prostor v rámci Městské agendy pro 
Evropskou unii. Prostřednictvím tohoto partnerství 
místní orgány, členské státy a evropské instituce 
spolupracovaly na posílení úlohy měst v evropských 
bezpečnostních politikách, na větším sdílení znalostí a 
příkladů dobré praxe a na prosazování legislativní 
reformy a nových rámců financování na evropské 
úrovni. 

plk. Mgr. Zuzana 
PIDRMANOVÁ 

vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia ČR  

Plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová je vedoucí oddělení 
prevence a národní koordinátor prevence Policejního 
prezidia ČR. 

https://efus.eu/the-manifesto/
https://efus.eu/the-manifesto/


   
 

 

Od roku 2005 se v rámci Ministerstva vnitra a Policie 
České republiky věnuje prevenci kriminality a tématu 
bezpečnosti silničního  provozu a plynulosti dopravy 
s názvem "Tvoje cesta...". 

Má také zkušenosti s pozicí regionálního pracovníka a 
koordinátora prevence, referenta prevence kriminality 
Ministerstva vnitra ČR, s náborem a personálním 
poradenstvím, člena krizového zásahového týmu pro 
poradenství prostřednictvím anonymní telefonní linky 
Policie ČR a také s pozicí učitele na základní škole a 
asistenta hlavního vojenského  psychologa. 

Význam prevence vloupání neztrácí svůj význam. Domov 
je pro nás klidným útočištěm, ale pokud někdo narušuje 
náš osobní prostor, pocit bezpečí je nevratně pryč. 
Ideálně bychom měli přemýšlet o zajištění bytu nebo 
domu během jeho výstavby. Mechanické bezpečnostní 
prvky, jako jsou bezpečnostní dveře a zámky, jsou 
obvykle kombinovány s elektronickými, které zahrnují 
alarmy, kamery a detektory, které vás mohou upozornit 
na rizika prostřednictvím mobilního telefonu.  

Jaká je úloha řádného zabezpečení domácnosti a proč 
existuje důležitá výzva k výběru certifikovaných 
produktů, dostatečné informovanosti veřejnosti a 
inovativním nástrojům jako jsou mapy budoucnosti? 
Prevence tohoto druhu majetkové trestné činnosti má 
zásadní význam. Přestože jsou statistické výstupy rok 
od roku příznivější, a to nejen v rámci České republiky, 
ale i v Evropě, jedná se stále o jeden z nejčastějších 
trestných činů, který veřejnost trápí.  

Teili PIISKOPPEL 

vedoucí komunitních policistů v okrese Ida -Tallinn, 
Estonsko 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI 

Od 01/01/2022 – Tallinn, Estonsko 

Team leader 

Rada policie a pohraniční stráže  
 

01/07/2018 – 31/12/2021 – Tallinn, Estonsko 

Specialista na prevenci 

Rada policie a pohraniční stráže  
 

2019 – 2020 – Estonsko 

Team leader 

SA Õpilasmalev 
 

02/2015 – 07/2018 – Estonsko 



   
 

 

Policista mládeže 

Rada policie a pohraniční stráže  

Harjumaa, Estonia 
 

03/2014 – 02/2015 – Tallinn, Estonsko 

Senior specialist 

Rada policie a pohraniční stráže  
 

VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA  

08/2011 – 05/2012 – Jönköping, Švédsko 

Výměnný student 

Jönköping University  
 

09/2009 – 06/2013 – Tallinn, Estonsko 

Bakalářský titul v humanitních vědách (média) 

Tallinn University 

EQF level 6 
 

09/2013 – 06/2018 – Tallinn, Estonsko 

Magisterský titul ve společenských vědách (veřejná 
správa) 

Tallinna Tehnikaülikool 

EQF level 7 
 

26/04/2019 – 19/05/2019 – Estonsko 

Pracovník s mládeží, level 4 

SA Õpilasmalev 

EKR 4 

V Estonsku je policie spolu s ministerstvem 
spravedlnosti lídrem v CPTED. V prezentaci se podělím 
o to, jak jsme začali CPTED více zapojovat do naší 
práce a společnosti a jak daleko jsme se dostali. 
Rovněž, co jsme z toho získali a jaké byly těžkosti při 
implementaci CPTED. 

Dr. Macarena RAU 
VARGAS 

prezidentka Mezinárodní asociace CPTED (ICA)  

Architektka (U. Chile, Master (PUC Chile) a Ph.D. (UBB 
Chile) v oblasti městského plánování s rozsáhlými 
zkušenostmi s vedením projektů a iniciativ městské 
bezpečnosti, jak veřejných, tak soukromých, v Chile a 
v různých zemích Latinské Ameriky a Karibiku .  

Specialista na metodiku CPTED s prokázaným úspěchem 
v diagnostice, navrhování, implementaci a hodnocení 
projektů prevence násilí a kriminality z hlediska 



   
 

 

environmentální perspektivy  se zkušenostmi s aplikací a 
výukou CPTED v různých zemích světa . 

V roce 2021 získala v Mexiku Čestný doktorát od 
“Claustro de Universidades Mexicanas”.  

Od roku 2017 je prezidentkou Mezinárodní asociace 
CPTED. 

Pozice: 

 prezidentka Mezinárodní asociace CPTED (ICA; 
www.cpted.net) 

 prezidentka a zakladatelka Corporation for the 
Prevention of Crime Through Environmental 
Desing v Chile (www.cpted-region.org) 

 výkonná ředitelka a zakladatelka společnosti 
Publika Consulting Company (www.pbk.cl) 

 člen Vědeckého výboru Urban Life 2005, Švédsko 
(www.urbanlife2005.com) 

 recenzent pro Journal of Applied Security 
Research 2020 (Routledge). 

Dr. Macarena Rau Vargas představí vývoj metodiky 
CPTED z první, druhé a třetí generace spolu 
s iniciativou ICA „Umbrella“ v kontextu uvedení ISO 
CPTED normy 22341. 

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 kriminality (NA 005-01-40 AA) 

Dr. Anke Schröder je jako architektonická socioložka 
zodpovědná za výzkum a Kompetenční centrum pro 
městskou bezpečnost na oddělení Kriminologického 
výzkumu, prevence a mládeže Státního úřadu pro 
vyšetřování trestných činů Dolního Saska v Německu .  

Podílí se na několika mezinárodních i národních 
výzkumných projektech v oblasti kriminologie a 
prevence kriminality v urbanismu a plánování .  

Dále je členkou Německé akademie městského rozvoje a 
regionálního plánování a organizátorkou Německého 
národního normalizačního výboru pro  prevenci 
kriminality (NA 005-01-40 AA). 

Tvrdý boj o implementaci CPTED jako normy DIN vedl 
k potřebě najít alternativní způsoby, jak začlenit 
bezpečnostní aspekty do plánovacích procesů. Architekti 

http://www.cpted.net/
http://www.cpted-region.org/
http://www.pbk.cl/
http://www.urbanlife2005.com/


   
 

 

a zejména urbanisté v Německu se snaží zabránit dalším 
normám DIN. Což je pochopitelné, neboť výstavba 
v Německu již tak podléhá mnoha specifikacím, takže se 
jejich zpracovávání táhne roky . 

Kompetenční centrum městské bezpečnosti (KURBAS) se 
v rámci kriminologického výzkumu Státního úřadu pro 
vyšetřování trestných činů Dolního Saska v Německu 
snaží vybudovat most mezi normativním odmítnutím a 
nezbytným zvažováním. Pouze tehdy, když zúčastněné 
strany pochopí, že bezpečnostní aspekty je třeba chápat 
jako impuls pro lepší kvalitu života a že nemusí vést ke 
zpožděním v plánovacích procesech, začne smysluplná 
diskuse.  

Tento vstup představí Městskou bezpečnost jako 
kooperativní a transdisciplinární přístup v malém 
měřítku místního kontextu při využívání standardů pro 
prevenci kriminality v urbanistickém designu a 
plánování. 

Tento vstup poskytne přehled praktických metod pro 
zohlednění objektivních a subjektivních bezpečnostních 
aspektů od nové výstavby až po stávající budovy pro 
spolupráci v Dolním Sasku. 

Ing. Libor SLADKÝ 

prezident Asociace Bezpečná Škola  

Ing. Libor Sladký vystudoval obor Bezpečnostní 
technologie, systémy a management na Univerzitě 
Tomáše Bati, Fakulta aplikované informatiky.  

Je aktivním členem několika profesních sdružení a 
organizací - Asociace bezpečná škola (prezident), 
Bezpečnostní sekce Hospodářské komory ČR, 
Normalizační komise TNK 148 pro tvorbu norem 
prevence kriminality (také člen týmu normy ČSN 73 
4400 pro prevenci kriminality ve školském prostředí).  

Má odborné kurzy a certifikace jako autorizovaný 
projektant (ČKAIT), odborně způsobilá  osoba v požární 
ochraně, elektrorevizní technik, manažer bezpečnosti, 
bezpečnostní auditor a další.  

Je autorem, spoluautorem nebo členem týmu 
technických norem a odborných publikací, metodik a 
manuálů v oblasti bezpečnosti škol a jejich ochrany a 
agrese ve školách a školských zařízeních.  

Organizuje vzdělávací aktivity, semináře, kurzy a 
konference, zejména ve spolupráci s ministerstvy, kraji 
a obcemi. Podílí se také na projektech zaměřených na 
posouzení bezpečnosti a audity ve školách a školských 
zařízeních, ozbrojené útočníky ve školském prostředí a 
bezpečnostní posouzení věznic.  



   
 

 

Libor Sladký představí reálný pohled na školy optikou 
normy. Řada škol v ČR nesprávně uchopila význam 
slova „svoboda“ a školy se staly místem , kam není 
problém vniknout a pohybovat se. Systematická práce s 
normou a vzdělávání škol vede k tomu, že si školy stále 
více uvědomují potřebu systematicky chránit to 
nejcennější, co máme – naše děti.  Co říká norma a kde 
se stále opakují chyby? Ukážeme si je na konkrétních 
výstupech z auditů škol. 

Společně s Pavlem Janusem (ředitel největší střední 
školy Karlovarského kraje s více než 800 žáky a 110 
zaměstnanci, dlouholetý zkušený manažer v oblasti 
vzdělávání), ukáží vývoj školy, která dlouhodobě 
spolupracuje s Asociací bezpečná škola a postupně krok 
za krokem implementuje ČSN 73 4400. S  čím se škola 
potýká a jak ji norma pomohla? To vše ukáže její ředitel 
na konkrétních příkladech. Představí také nový projekt 
v rámci školy a města – „Bezpečné zóny u školy.“ 

Nakonec pak představí projekt „Bezpečné město“, který 
zahrnuje aktivní přístup k bezpečnosti škol. Nadstavbou 
tohoto projektu jsou „bezpečné zóny“ které bez 
aktivního přístupu města a městské policie není možné 
realizovat. Jak je projekt realizován a co zahrnuje , 
ukáže jeden z jeho aktivních tvůrců, velitel městské 
policie Sokolov, Petr Kubis. 

Paul van 
SOOMEREN 

zakladatel organizace DSP-groep 

ředitel Rady Mezinárodní asociace CPTED a European 
Designing Out Crime Association 

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

Paul van Soomeren vystudoval Sociální geografii a 
městské a regionální plánování  na Universitě 
Amsterdam. Tři roky pracoval pro nizozemská 
ministerstva spravedlnosti a vnitra (Národní institut pro 
prevenci kriminality), než v roce 1984 založil DSP -
groep. 

Paul je ředitelem Rady Mezinárodní asociace CPTED a 
evropské, stejně tak jako nizozemské, Designing Out 
Crime Association a účastnil se několika evropských 
projektů jako Secu4All, Snižování dopadu kriminality  
(CCI), CostTU1203 a akcí městské agendy EU. 

Oblasti jeho odborných znalostí zahrnují územní 
plánování a design, prevenci kriminality, bezpečnost, 
vzdělávání a sociální řízení . 



   
 

 

Trestná činnost je zátěží pro všechny evropské občany 
a vyvolává strach a chybějící pocit bezpečí. To platí pro 
závažnou organizovanou trestnou činnost nebo 
terorismus, ale také pro často páchané trestné činy, 
jako je vloupání, vandalismus, krádeže, násilí  a sexuální 
obtěžování. Předcházení trestné činnosti je proto 
klíčové a mělo by se tak dít v rámci partnerského 
přístupu zahrnujícího nejen policii a spravedlnost, ale 
také obecní/místní orgány, urbanisty/projektanty a 
manažery, podniky, školy, bytová sdružení, nevládní 
organizace a samozřejmě obyvatele . 

Ing. Alena 
ŠIMKOVÁ 

C4Construction Praha 

předsedkyně CEN/TC 325  

V letech 2005 – 2014, zastupovala Alena Šimková 
Českou republiku v poradním orgánu Evropské komise 
(Stálý výbor pro stavebnictví), v Radě (EU) a působila 
také jako odbornice – lektorka vzdělávacích programů 
TAIEX.  

V současné době se věnuje odborné činnosti v oblasti 
stavebních právních a technických předpisů .  

Od června 2018 předsedá Evropské komisi pro 
standardizaci – Technické komisi CEN/TC 325 Prevence 
kriminality při plánování městské výstavy a navrhování 
budov. 

Prezentace Evropské komise pro standardizaci – 
Technické komise CEN/TC 325, jejích odborníků, 
činností vč. vývoje bezpečnostních norem řady EN 
14383 založených na principech CPTED.  

Jako celosvětově uznávaný přístup k prevenci 
kriminality prostřednictvím environmentálního designu, 
CPTED jako multidisciplinární  přístup k prevenci 
kriminality využívá městský a architektonický design a 
řízení zastavěného a přírodního prostředí . 

Andrew B. 
WOOTTON 

ředitel Design Against Crime Solution Centre  

Univerzita Salford, Velká Británie  



   
 

 

Andrew B. Wootton je ředitelem Design Against Crime 
Solution Centre a vedoucím výzkumným pracovníkem na 
Univerzitě Salford. Je také ředitelem ProtectED CIC 
(www.Protect-ED.org).  

S více než 20 lety zkušeností v oblasti výzkumu designu 
publikoval Andrew akademické články a směrnice o 
úloze designu v oblasti bezpečnosti, zejména o použití 
holistického, na člověka zaměřeného designu, k řešení 
společenských výzev a zlepšení kvality života .  

Andrew je spoluautorem (s Davey) knihy "Design 
Against Crime: A Human-Centred Approach to Designing 
for Safety and Security" (vydavatelství Routledge).  

Andrew realizoval výzkumné projekty v oblasti designu 
financované Velkou Británií a EU fondy, přičemž 
nedávno realizoval projekt z EU Horizon 2020 Snižování 
dopadů kriminality — www.CuttingCrimeImpact.eu.  

V současné době pracuje Andrew na projektu 
financovaném EU "IcARUS – Innovative Approaches to 
Urban Security" (2018–24).  

Viz profesorka Caroline L. DAVEY 

 

http://www.protect-ed.org/
http://www.cuttingcrimeimpact.eu/

