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Odbornou konferenci:  

Nová sociální rizika a jejich dopad na kriminalitu a pocit bezpečí 
 

Termín a místo konání: 17. května 2011, Hotel Park Inn Ostrava 
Hornopolní 3313/42; 702 00 Ostrava  

 
Vážené dámy, pánové, 

dovolujeme si Vás pozvat na konferenci pořádanou k novodobému tématu: Nová sociální 

rizika, kriminalita a pocit bezpečí, která se bude konat dne 17. května 2011 v Ostravě. 

Otevíráme tímto aktuální diskuzi, jejímž cílem bude integrovat problematiku kriminality do 

činnosti městských a krajských úřadů, za účelem zvýšení efektivity preventivních opatření 

a tím získání potřebných úspor v rámci veřejných rozpočtů. 

V současné době v rámci přechodu industriální společnosti na postindustriální dochází 

k výrazné polarizaci území a růstu regionálních disparit. Dochází k proměně stávajících 

sociálních struktur a způsobů práce, což vyvolává úpadek tradičních oblastí ekonomiky 

a tradičních profesí. Aktéři regionálního rozvoje nejsou tak jako dříve spjati s prostorem, ve 

kterém působí, protože sídla jejich firem jsou mimo území kraje či republiky. Procesy 

globalizace tak zmenšují možnosti veřejné správy regulovat procesy v území. Tato 

skutečnost zesiluje tlak na management při plánování budoucího vývoje území a jeho 

udržitelnosti. Zprůhledněním socioekonomických procesů dojde ke konstruktivnímu 

a aktuálnímu vyhodnocení stávající situace a tím i vytvoření reálné možnosti resp. cesty 

k udržitelnému rozvoji daného území a k možnému řešení.  

Nová sociální rizika sebou přinášejí také nárůst sociálně patologických jevů ve společnosti. 

Vznik sociálně vyloučených lokalit, bezdomovectví, rozpad rodin, toxikomanie, gamblerství 

a nárůst pocitu ohrožení. Otázka kriminality se v současné době ukazuje jako narůstající 

problém a lze tedy očekávat zvyšování potřeby znát skutečný stav této situace v regionech. 

Sledování stavu pocitu bezpečí, možnosti měření sociálních rizik, preventivní programy 

budou do budoucna jedním z klíčových ukazatelů kvality života v regionech. Konference je 

financována v rámci výzkumného projektu Grantové agentury České republiky s názvem 

„Industriální město v post-industriální společnosti“ (http://impis.vsb.cz/). 

Začátek konference je v 9:00 hod. v konferenčních prostorách hotelu Hotel Park Inn 
Ostrava. Vystoupí zde přední experti na danou problematiku. Po přednáškách následuje 
diskuze. Konference je pořádána pro zástupce samosprávy a státní správy na úrovni 
měst a krajů, Policie ČR, městské policie a experty z praxe. 
 

http://impis.vsb.cz/


Předběžný program: 

  Úvodní slovo 
 (plk. Mgr. Petr Lessy, Policejní prezident ČR) 

  Problematika prevence kriminality v Karlovarském kraji 
 (Čermák Miloslav, předseda komise rady AKČR pro sociální záležitosti  
 a náměstek hejtmana Karlovarského kraje) 

 Nové pojetí preventivní činnosti Policie ČR 
 (plk. Mgr. Pavel Osvald, ředitel kanceláře policejního prezidenta ČR) 

 Obavy z kriminality:  aktuální trendy v širších souvislostech  
 (Doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc., Filozofická fakulta,Univerzita Karlova v Praze) 

 Měření sociálních rizik a pocitu bezpečí pomocí prostorových analýz  
 (Ing. Lubor Hruška-Tvrdý, Ph.D., ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s.) 

 Viktimizace občanů a strach z kriminality 
 (Mgr. Jakub Holas, Institut pro kriminologii a sociální prevenci) 

 Možnosti zefektivnění systému ochrany veřejného pořádku a vztahu Policie ČR 
a místních samospráv 

 (Mgr. Ing. Jan Bartošek, MV ČR Oddělení obecní policie, zbraní a dopravního  
 inženýrství) 

 Význam obecních policií 
 (Ing. Petr Kvaš, předseda Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst  
 a ředitel Městské policie Pardubice) 

 Mapovaní trestné činnosti ve městech  
 (Doc. Dr. Ing. Jiří Horák, Institut geoinformatiky, VŠB – TU Ostrava) 

 Mapování užívání drog na základě přítomnosti výskytu drog ve vodním 
prostředí  

 (Ing. Petr Tušil, Ph.D. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka) 

 Úspěšné projekty při analýze kriminality a její řešení v zahraničí  
 (Doc. RNDr. Jan Řehák, SPSS ČR) 

 Projekt Bezpečné město Plzeň (koordinátoři projektu Bezpečné město Plzeň, 
Magistrátu města Plzně a Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje,) 

 Projekt Bezpečný kraj (koordinátoři projektu Plzeňský kraj - bezpečný kraj, 
Krajského úřadu Plzeňského kraje a Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje za 
účasti představitelů samosprávy) 

 
a další. 
 
Změna programu vyhrazena. 

 
ORGANIZAČNÍ GARANT A SEKRETARIÁT KONFERENCE: 
ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s., Švabinského 1749/19, 702 00 Ostrava – 
Moravská Ostrava. V případě jakýchkoli nejasností, prosím kontaktujte paní Andreu Kozákovou  
na tel. 603 520 577 nebo na e-mail vzdelavani@accendo.cz, ráda zodpoví Vaše dotazy. Přihlášku 
vyplňte na webových stránkách  ACCENDA v sekci Kurzy, nejpozději do 26.4. 2011, po té pouze 
po telefonické domluvě. 

 
Účastnický poplatek je Kč 350,- a je možné jej uhradit na místě při prezenci nebo na účet 
u KB    43-6711120217/0100, do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno účastníka 
a organizaci. 
 
Na konferenci zvou organizátoři ve spolupráci s Institutem pro kriminologii a sociální 
prevenci. 
 
      Miloslav Čermák       Doc.Dr.Ing.Jiří Horák      Ing. Lubor Hruška-Tvrdý, Ph.D. 
              předseda        Institut geoinformatiky                 předseda správní rady 
      komise rady AKČR            VŠB – TU Ostrava           ACCENDO-Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. 
   pro sociální záležitosti  

mailto:vzdelavani@accendo.cz


 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 


