
 

Efektivní řešení pro bezpečnost, dopravu a prevenci kriminality ve městě 
 
Město Plzeň pod záštitou odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra společně s odborníky v oblasti 

bezpečnostních systémů a modelování dopravy, pořádá odbornou konferenci „Efektivní řešení pro bezpečnost, 

dopravu a prevenci kriminality ve městě“.  

Konference se uskuteční 23. května 2023 od 10.15 do 15:00 hod. v budově Správy Informačních Technologií 

města Plzeň, Cukrovarská 20, Plzeň. Od 16h je možná návštěva SmartCity Polygonu.  

 

Cílem konference je seznámit účastníky s aktuálními trendy v oblasti moderních technologických řešení, které 
město Plzeň využívá a umožňují jí efektivní analýzu a plánování, zajišťují bezpečnost a prevenci kriminality, 
zefektivňují fungování kamerových systémů a zkracují dobu reakce na nenadálou událost ze 7 minut na méně než 
5 vteřin. Dále se dozvíte, jak se připravit na NIS2 apod. 
 
Konference je zcela zdarma a je určena pro  širokou odbornou veřejnost, především zástupce samospráv (manažeři 

prevence kriminality krajů a obcí, pracovníci městských a obecních policií atd.), zástupce Policie ČR atd. 

Předběžný program: 

• Úvodní slovo -  město Plzeň Luděk Šantora, ředitel SIT Plzeň, Václav Nepraš, prezident AGA, Michal 
Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality MV 

• Inteligentní technologie a jejich využití pro prevenci kriminality – Dalibor Smažinka, odborník na 

bezpečnostní systémy 

• Audio analytika jako účinný nástroj prevence kriminality -  Lukáš Svoboda, odborník na audio analýzu 

(detekce zvukových událostí) 

• Aktuální stav v oblasti videoanalýzy a využití umělé inteligence v praxi – Ondřej Maňas, odborný 

garant Asociace Gremium Alarm,  Michal Procházka, odborník na video analýzu  

• Řešení dopravy pro města – Daniel Beran, odborník pro modelování dopravy měst 

• Dotace na inovativní řešení v prevenci kriminality – Milan Fára, odbor prevence kriminality MV 

• Profesionální letecké práce s drony – Josef Navrátil , ředitel SITDrony město Plzeň 

• Jak se připravit na NIS2 (nová kyberbezpečnostní směrnice EU) z pohledu kamerového systému - 

Dalibor Smažinka, odborník na bezpečnostní systémy 

• Využitelnost efektivního řešení audio a video analytiky pro MP – Miloslav Anděl, zástupce velitele 

operačního oddělení, Tomáš Pykal, velitel MP Dubí 

• SmartCity polygon – Pavel Němeček, odborník na Smart technologie 

• Rozvoj bezpečných a odolných měst - případová studie města Bílina, Pavel Kuka, expertní poradce 

v oblasti strategického rozvoje, technologických inovací a bezpečnosti 

• Bezpečnost škol v kontextu městských kamerových systémů -  Libor Sladký, člen Bezpečnostní sekce HK 

ČR 

 

Kapacita konference je omezena, přihlašování je možné do zaplnění sálu, nejpozději však do 19.5. 2023, a to 

prostřednictvím https://forms.gle/VoYxkoA2Wt9zjjDu5 

https://forms.gle/VoYxkoA2Wt9zjjDu5

