
Ústav ekologickej a 
experimentálnej architektúry

KONFUC_2019 
Projekty venované bezpečnému prostrediu

Prof.Ing.arch.Julián Keppl, CSc.,

Prof.Ing.arch.Robert Špaček, CSc.



Úloha architekta a urbanistu

• Hlavnou úlohou architekta a urbanistu je vytvoriť 
(umelé) prostredie, ktoré poskytne bezpečné 
miesto pre život.

• Jeho základným prvkom je dom, ktorý má 
poskytnúť bezpečné miesto chránené pred drsnými 
klimatickými vplyvmi, nepriaznivým počasím, ale tiež 
pred nepriateľmi a votrelcami, ľuďmi či zvieratami.



Európsky výskumný projekt

• Keppl, J., Špaček, R.: 

• Európsky projekt Designing out Crime – Crime
Prevention through Environmental Design (CPTED) 
JLS/2007/ISEC/FPA/C1/024  v rokoch 2008-
2010



Európsky výskumný projekt

• Čo je CPTED – Crime Prevention Through
Environmental Design

• Názor na prevenciu kriminality založený na 
myšlienke, že správny návrh bytu, domu, obytnej 
skupiny, mestskej štvrte, mesta, vybudovaného 
obývateľného prostredia môže viesť k zníženiu 
kriminality a tiež k zlepšeniu úrovne života 
spoločnosti.



Výstupy z projektu: 
konferencia v Írskom 
Corku „Designing safer
Communities“



Vyhodnotenie 
projektu Designing
out of Crime – Crime
Prevention through
Environmental Design
– ISEC Programme
JLS/2007/ISEC/FPA
/C1/024:
„ Európska komisia 
vykonala hodnotenie 
tohto projektu a 
ocenila ho ako 
výborný.“





CEPOL 45/2012 kurz venovaný CPTED

Prof.Keppl - pozvaný prednášateľ na školení CEPOL 
45/2012 v Rige 12.-16.06.2012 – prednáška na 
tému: „Slovenské skúsenosti so zavádzaním témy 
tvorby bezpečného prostredia do vzdelávania 
architektov“



Prof.Keppl - pozvaný 
prednášateľ na školení 
CEPOL 45/2012 v Rige 
12.-16.06.2012 –
prednáška na tému: 
„Slovenské skúsenosti so 
zavádzaním témy tvorby 
bezpečného prostredia 
do vzdelávania 
architektov“



• V roku 2013 Ing.arch. Lucia Benkovičová
(školiteľ prof.Keppl) obhájila doktorandskú 
dizertačnú prácu na tému: Tvorba bezpečného 
prostredia architektonickými prostriedkami. 

• Výsledky doktorandského výskumu zhrnula v 
publikácii Obmedzovanie zločinnosti 
architektonickými prostriedkami. Publikáciu 
vydalo vydavateľstvo STU Spektrum v roku 
2015





Projekt Safer Cities Education

• Projekt podporuje vysokoškolské vzdelávanie v 
oblasti bezpečnosti prostredia v mestách (urban
safety), globálnej interdisciplinárnej témy, so 
zameraním na architektúru a ubanizmus.



Projekt Safer Cities Education

• Mestá 21. storočia čelia závažným problémom s 
bezpečnosťou spojenou s veľkosťou miest a 
vysokou hustotou zaľudnenia, bezpečnosť 
nepredstavuje len ochrana políciou, mestá 
potrebujú nové prístupy a inovatívne riešenia v 
rámci prevencie kriminality, ktoré idú za hranice 
právneho a justičného systému. Metodológie ako 
CPTED (Prevencia kriminality tvorbou prostredia), 
participácia obyvateľstva a spolupráca medzi 
zainteresovanými stranami podporujú 
transparentnosť a bezpečnosť miest.



Projekt Safer Cities Education

• Cieľom tohto projektu je rozšírenie výučby na VŠ v 
Bratislave v súvislosti s koncepciou prevencie 
kriminality, vzťahom medzi 
architektúrou/urbanizmom a bezpečnosťou a v 
súvislosti so zmenami v projektovaní pri nových 
bezpečnostných opatreniach v spoločnosti. Budú 
zorganizované  workshopy so zameraním na 
bezpečné prostredie pre študentov na dvoch 

vysokých školách, v Bratislave a v Nairobi (Keňa).



Projekt Safer Cities Education

• Workshopy podobného charakteru zatiaľ neboli na 
školách uskutočnené. Budú mať teoretickú a 
praktickú časť, v rámci ktorej budú riešené 
konkrétne problémové priestory v daných mestách, 
výsledky budú prezentované predstaviteľom miest. 
Súčasťou projektu je vydanie publikácie o 
bezpečnosti prostredia vrátane výsledkov 
workshopov pre študentov a odbornú verejnosť.



Jeden z problémov...

• Snom súčasného človeka žijúceho v ruchu 
mesta/veľkomesta je uniknúť z tohto vysoko 
civilizovaného prostredia takmer do lona prírody, na 
vidiek a naplniť tak túžbu väčšiny mestských 
obyvateľov a vymeniť bývanie v anonymnom  a 
nehostinnom prostredí bytových domov za 
romantiku bývania v individuálnych rodinných 
domoch pripomínajúcich bývanie našich starých 
rodičov, ale s technickými vymoženosťami súčasnej 
doby. 





Jeden z problémov...

„Život na predmestí stráca v súčasných 
zahustených priestoroch a v 
štruktúrach, akými sa vyznačuje čoraz 
väčšmi svoj zmysel. Zaťažuje nás, 
pretože ho môžeme dosiahnuť len po 
vyčerpávajúcich  jazdách po zapchatých 
uliciach. Musíme sa naučiť 
neprezentovať svoj stav 
architektonickými dielami, nekupovať si 
prírodu za úžernícke ceny. To sa zrejme 
stáva základnou formou asociálnosti“.



Jeden z problémov...

• K problému predmestí sa vrátil 
autor Pavel Hnilička v knihe 
Sídelní kaše – otázky k 
suburbánní výstavbě kolonií
rodinných domů (Host vyd.s.r.o., 
2012).



Mnohé súčasné prímestské 
satelity nie sú už tou dedinou 
minulosti.  ...toto je extrém 
(sen developerov), ale 
izolovanosťou obyvateľov sú 
mnohé satelity u nás podobné 
týmto...



Jeden z problémov...

• Mesto a dedina z pohľadu ekológa:

• mesto môžeme definovať ako človekom vytvorený a 
vedome riadený sociálny ekosystém,

• Dedina/vidiek je súčasťou prírodného ekosystému. 
Takto chápaná dedina na Slovensku zanikla 
začiatkom druhej polovice 20.storočia, hlavne po 
nástupe rozsiahlej industrializácie krajiny.



...o „global village“ hovoril 
už v roku 1947 anglický 
historik a filozof Arnold 
J.Toynbee, keď sa snažil 
popísať nadchádzajúce 
informačné prepojenie 
sveta (začiatok www).



Jeden z problémov...

• ...a tu narážame na problém. „Sídelná kaša“ nieje
vidiekom. 

• Dedina minulosti, ako už bolo spomenuté, bola z 
hľadiska základnej látkovej výmeny (fyzikálneho 
prostredia) súčasťou prírodného ekosystému. Ale 
špeciálny fenomén z hľadiska sociálneho prostredia. 
Z hľadiska výmeny informácii to bol dokonalý 
predobraz súčasnej „global village“. Každý poznal 
každého a čo-to o ňom aj vedel. Dedina nebola 
anonymným prostredím, cudzinec v nej vzbudzoval 
pozornosť. (polopatistický výklad poskytuje film 
Vesnička má středisková).



Jeden z problémov...

• Iná podoba anonymity v prímestských sídlach 
(vysoké nepriehľadné ploty, vlažné až žiadne 
susedské vzťahy ap.) prináša podobné problémy, 
ako anonymné prostredie mesta. Jedným z nich je 
aj bezpečnosť prostredia.

• Objavujú sa projekty, ktoré sa pokúšajú o návrat 
pôvodného dedinského prostredia, či oživením 
susedských vzťahov, priblížením sa pôvodnej 
látkovej výmene (recyklácia) alebo premeny 
„nocľahárni“ na žijúce prostredie.



Jeden z problémov...

• Existuje rad príkladov hľadania novej kvality 
strateného vidieka v zahraničí. 

• V rámci začlenenia problematiky bezpečného 
prostredia do učebných osnov a využívajúc licenciu 
na experiment, niektoré semestrálne projekty 
orientujeme na hľadanie nových foriem prímestskej 
zástavby, satelitov, s cieľom prinavrátiť im časť 
pôvodnej kvality prostredia.

• Jedným z prvých bol projekt na časť „Čiernej 
vody“, ktorý bol aj prezentovaný v roku 2010 na 
konferencii CPTED v Írskom Corku.  
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K. Šťastná: Residential area (“gated community)  on the suburb of 

Bratislava, diploma project done in the design studio of prof. Keppl
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Vložte názov prezentácie 25. 7. 2012


