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inženýrství, 2015. 60 stran. 

Cílem této diplomové práce bylo zjištění vnímání pocitu bezpečí obyvatelstva ve 

vybraných lokalitách pomocí dotazníkového a anketního řešení. Pomocí analýzy struktury 

urbanismu, sociodemografických faktorů a faktoru kriminality jsem porovnal vybrané 

obvody a zjistil možné příčiny úrovně kriminality. 
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Úvod 

Pro většinu z nás je pocit bezpečí prioritou pro náš každodenní život. Tato potřeba 

je mezi vrcholovými stupni Maslowovy pyramidy potřeb, a tak je důležité vnímat rizika 

kolem nás jako ohrožující pro náš bezpečný pohyb ve veřejném sektoru. Každý člověk 

vnímá prostředí města za více nebezpečný než je tomu na jejich okrajových částech či na 

vesnici, kde vztahy mezi lidmi jsou v užším kruhu než je tomu v prostředí města. 

Tato diplomová práce se zabývá jakým způsobem, je ovlivněn náš pocit bezpečí,  

a jak působí charakter města, jeho vzhled, urbanismus, kriminalita a složení obyvatel 

v jednotlivých jeho částech na pocit bezpečí obyvatel. Město, kterému jsem věnoval svůj 

zájem, je metropole Moravskoslezského kraje Ostrava. Toto krajské město se negativním 

způsobem pyšní na prvních příčkách kriminality v rámci celé české republiky. V prvních 

fázích mé práce se zabývám specifiky urbanistického prostoru reprezentovány vztahy mezi 

lidmi či porušování pravidel v tomto veřejném sektoru města a charakteristikou 

soukromého a veřejného prostoru a jejími rozdíly. Dále se zaměřuji na ostravský 

urbanismus a její vývoj od 19. století po současnost. V neposlední řadě popisuji Ostravu ze 

všech úhlů pohledu, kde nedílnou součástí je stručný popis její historie, geografický 

charakter města a složení obyvatelstva této metropole. Důležitým prvkem této práce je 

porovnání vybraných ostravských obvodů dle urbanistických faktorů, složení obyvatelstva 

a úrovně kriminality v těchto městských částech.  

Empirická část je zaměřena na analýzu obyvatelstva pomocí dotazníku, který byl 

vyplňován náhodně vybranými obyvateli města Ostravy či lidmi, kteří do hlavního 

krajského města dojíždějí za prací. Dotazník byl rovněž vyplňován díky anketního 

průzkumu ve vybraných městských částech města Ostravy.  

Cílem této diplomové práce je charakteristika a reprezentace jakým způsobem 

vnímají kriminalitu občané ostravského města a jak na ně působí stav městské zástavby  

a prostředí. Jedním z dalších cílů této práce byla analýza vybraných městských částí 

Ostravy v oblasti urbanismu, kriminality a složení obyvatelstva. Pro vytvoření jednotlivých 

kapitol jsem vycházel z nastudované literatury zabývající se touto problematikou. Jako 

pohonný motor mě hnal dopředu zájem o pocity lidí, žijící v tomto hlavním krajském 

městě.  
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1 Specifika urbanistického prostoru 

Město, jako prostor veřejný, je oblast, ve kterém žije mnoho lidí. Jednotlivci, kteří 

bojují každý za sebe. Každý má vliv na vazby mezi lidmi okolo něj a svými činnostmi 

tvoří charakter města. Pro městské prostředí je typická velká hustota výskytu obyvatel na 

plochu města. Život je spojen s různými pravidly, které jsou základním článkem pro soužití 

mezi lidmi. Dodržování těchto zásad a vzájemné respektování musí být součástí všech 

životů zahrnující obyvatelstvo pohybující se kolem nás. Specifika urbanistického prostoru 

mají nedílný význam pro vzhled každého městského prostředí, kterými se budeme dále 

zabývat.1 

 

1.1 Strach v městském prostředí 

Základním pocitem našeho procesu života je cítit se bezpečně v místech, kde se 

pohybujeme a kde žijeme své životy. Každý z nás, ať už si to někdo připouští více či méně, 

má strach o svoje bezpečí, o svůj život. Míra strachu, kterou pociťujeme je kromě jiných 

faktorů také do značné míry ovlivňována konceptem prostředí, který je každodenním 

společníkem našeho života. Tento strach je specifickým druhem pocitu, na který se 

v různých dobách pohlíželo odlišnými způsoby.  

Můžeme rozlišit tři základní skupiny pocitu strachu. Strach podle rozpadu sociální 

kontroly, dle vlivu prostředí a dle výsledku viktimizace. Pocit strachu podle sociální 

kontroly je charakterizován pocitem, který cítíme v rámci nedůvěřivosti (v sebe sama či 

nedůvěřivost ve schopnosti druhého člověka) poradit si s rizikem viktimizace. Tento pocit 

je ovlivňován vzájemným fungováním určité komunity lidí, kteří se vyskytují kolem nás, 

slabými sociálními vazbami a rovněž také nezájmem o dění kolem nás. Dalším faktorem 

strachu je environmentalistický přistup každého z nás  

a jak dané prostředí kolem nás vnímáme. Mezi obávané oblasti patří místa s mnohačetnými 

provozovnami heren a hospod, parky či prostranství, která nejsou dostatečně osvětlena. Pro 

                                                           
1
 ČERNOHOUSOVÁ, Denisa. Strach ze zločinu v městském prostoru: Diplomová práce. 

Brno, 2014. Diplomová práce. Masarykova Univerzita. 
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takový urbanismus působí také negativně prostředí, která jsou fyzicky zanedbatelná či 

prostory zahalené noční tmou. Viktimizace je faktor, který ovlivňuje chování jedinců 

v obavě, že i oni se mohou stát obětí trestné činnosti.  

„Muži a ženy vnímají toto riziko zcela odlišně. Ženy jsou v tomhle smyslu 

bojácnější,  

i když riziko viktimizace je u mužů výrazně vyšší. V této souvislosti je třeba zmínit, že muži 

na rozdíl od ženského pohlaví dávají tento pocit výrazně méně najevo. Rozdíly jsou také 

mezi věkovými skupinami. Může se zdát, že nejvíce vnímají riziko lidé staršího věku, ale 

opak je pravdou. Jelikož se mladí lidé ve věkovém rozmezí 15-20 let pohybují v městském 

prostředí nejčastěji a chodí po setmění ven za účelem zábavy, vystavují se většímu riziku. 

Starší lidé tolik po setmění ven nechodí, z čehož vyplývá, že se tolik nebojí.“2
 

Vedle těchto faktorů musíme taky brát zřetel na jednotlivé městské čtvrti a oblasti, 

které působí na pocit bezpečí obyvatel. V některých výzkumech je uváděno,  

že vnitřní a centrální části města vykazují větší pravděpodobnost výskytu negativních jevů 

pro pocit našeho bezpečí. Na opačné straně vnější a okrajové části města působí na lidi 

bezpečnějším způsobem.3  

 

1.2 Prostorová anonymita 

Anonymitu vnímáme v městském prostředí jako automatický styl chování vůči 

lidem, kteří se pohybují kolem nás. Každý z nás má určitou masku, pod kterou si chrání 

své soukromí. Takový postoj nám umožňuje býti „veřejnými“ lidmi. Pouze článkem v 

určitém řetězci, ze kterého nemusíme vystupovat. Veřejné prostředí je chápáno a většinou 

lidské populace vnímáno jako prostor, ve kterém se jen tak lidé navzájem neoslovují. Lidé 

takové chování vnímají jako narušování svého osobního postoje. Ale i v tomto smyslu 

máme určité výjimky. Jsou to například různé specifické žádosti o sdělení přesného času či 

otázky, kde najdeme určitou ulici. Tyto kontakty jsou ve společnosti akceptovatelné a 

udržují stále anonymitu jednotlivců. V anglicky hovořících zemích se při otázkách tohoto 
                                                           
2
 JÍCHOVÁ, Jana. Kriminalita ve městě. Geografické rozhledy. 2010, č. 3 

3
 JÍCHOVÁ, Jana. Kriminalita ve městě. Geografické rozhledy. 2010, č. 3 
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typu rovnou dotazující omlouvá, že určitým způsobem narušil druhého člověka. Otázka 

totiž začíná slovním spojením Excuse me …. V konečném slova smyslu můžeme za 

prostorovou anonymitu chápat určitý postoj společnosti na veřejných prostranstvích.4
 

Nedílnou součástí anonymního chování je role určitého lhostejného chování vůči 

svému okolí. V každodenním životě se setkáváme s chováním lidí, kteří určitým 

zdvořilostním způsobem naznačují, že není pro okolí v žádném případě dostupný. 

Příkladem je přeprava v městské hromadné dopravě, kde spousta lidí je pohlcena četbou 

knížky či novin. Tímto způsobem jednání dávají najevo, že okolí je pro ně neviditelné, 

avšak nikdy nezapomenou vystoupit na své stanici. Jako dalším příkladem lhostejnosti 

svého okolí můžeme si vzít situace, kdy si vedle cestujícího přisedne zjevně opilý a 

zapáchající člověk. Jeho sousední spolucestující vynakládá tolik úsilí, že jeho chování 

vypadá, jako by vedle něj nikdo neseděl.5 

 

1.3 Sociální vztahy 

Městské prostředí je kromě urbanismu složeno rovněž z lidí, kteří se každodenně 

pohybují kolem nás a jsou součástí našeho života. Město chápeme jako prostor, který je 

dostupný pro všechny osoby jakékoliv úrovně společnosti. Pro velká města jsou to až 

miliony lidí, kteří se navzájem střetávají a vznikají tak situace, které umožňují vstup cizích 

bytostí do našich životů. Aby mohl tento každodenní cyklus života fungovat je zapotřebí, 

aby fungovala určitá pravidla veřejného prostoru. Rozlišujeme dvě základní zásady. Jsou 

to pravidla explicitní a implicitní. Právní normy a zákony, kterými se řídí společnost, jsou 

zařazeny mezi pravidla explicitní. Implicitní pravidla jsou tvořena až při běžném užívání 

veřejného prostoru. Do této kategorie pravidel zahrnujeme tzv. zdvořilou nevšímavost. Jak 

jsme si řekli výše, v prostorech města je každý člověk sám za sebe a pro každého z nás je 

těžké reagovat na každodenní impulsy, a proto naše chování je redukováno určitou 
                                                           
4
 POSPĚCH, Pavel. Nákupní centra a veřejný prostor: studie o regulaci městského 

prostoru. Brno, 2012. Disertační práce. Masarykova univerzita. 

5
 ČERNOHOUSOVÁ, Denisa. Strach ze zločinu v městském prostoru: Diplomová práce. 

Brno, 2014. Diplomová práce. Masarykova Univerzita. 
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technikou v chování.  Zdvořilá nevšímavost je vztah k druhým bytostem, který si každý 

z nás udržuje. Na nikoho nezíráme delší dobu, než je přípustné, vyhýbáme se očnímu 

kontaktu, neoslovujeme zbytečně cizí osoby a jakýmkoliv způsobem nikoho neobtěžujeme. 

Právě takovéto chování umožňuje každému z nás bezpečně se pohybovat v městském 

prostoru.
6
 

V takto nastolených pravidlech je takovýto způsob života vyžadován od každého 

z nás, a který my naopak vyžadujeme od druhých. Pokud jakýmkoliv způsobem je 

porušena taková zásada chování a někdo kolem nás se chová nevhodně, vyjadřujeme svůj 

nesouhlas shozením masky nevšímavosti. Postavením se tomuto chování avšak ztrácíme 

pocit bezpečí a narůstá nejistota a pocit strachu. Porušením všech těchto nepsaných zásad 

dostává veřejný prostor úplně jiných hodnot a každého jedince uvádí do nepříjemných 

pocitů nejistoty bezpečí a chaosu.7 

 

1.4 Porušování pravidel ve veřejném prostoru 

Každý člověk pohybující se skrz městských veřejných prostor by měl dodržovat, 

jak jsme si řekli výše, určitá pravidla aby si zachoval svůj pocit bezpečí a nedotknutelnosti. 

Porušením takovýchto pravidel považujeme za nevhodné a za útok na soukromí a 

bezpečnost druhého člověka.8  

Za rušivé elementy v oblasti sociální interakce mohou být vnímány neslušné 

verbální projevy nebo jiné zvuky člověka či skupiny lidí. Za nežádoucí vnímáme také 

pohyby a gesta, které lidé používají. Zásadně nepřípustné chování považujeme, když nám 

druhý člověk naruší vlastní osobní prostor. Každý z nás vnímá svůj osobní prostor různě 

                                                           
6
 JÍCHOVÁ, Jana. Kriminalita ve městě. Geografické rozhledy. 2010, č. 3 

7
 ČERNOHOUSOVÁ, Denisa. Strach ze zločinu v městském prostoru: Diplomová práce. 

Brno, 2014. Diplomová práce. Masarykova Univerzita. 

8
 ČERNOHOUSOVÁ, Denisa. Strach ze zločinu v městském prostoru: Diplomová práce. 

Brno, 2014. Diplomová práce. Masarykova Univerzita. 
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široký a je chápán jako normativní prostor pro udržení si soukromých záležitostí. Takový 

prostor kolem každého člověka si můžeme představit jako mýdlovou bublinu, která 

představuje způsob ochrany ve veřejném prostranství  

a umožňuje nám svobodný pohyb. Pokud se stane, že cizinec vstoupí do této naší bubliny, 

ohrožuje nám tak volný svobodný pohyb. Pocity, které jsou vyvolány, díky narušení tohoto 

prostoru, jsou charakterizovány stresem a nepohodlím. Ochrana každého z nás spočívá 

v redukci a minimalizaci od takového narušení. Označení jako nevhodné či minimálně 

nemístné, jsou nejenom činy jednotlivých bytostí, ale také jejich samotný vzhled či 

případný zápach. Takovéto lidi kategorizujeme jako bytosti bez domova a spojujeme si 

s nevyžádaným a nevhodným chováním. Znakem nevhodného chování je rovněž jednání 

spojené s konzumací alkoholu. Takovéto chování je spojované s agresivitou, obtěžováním 

svého okolí, bezohledností nebo dokonce vyvrcholením v trestnou činnost.9 

 

2 Architektura a organizace městské oblasti 

Architektonický stav města je velmi důležitou složkou pro pocit bezpečného života. 

Fungování navzájem působících architektonických prvků ovlivňuje jak negativním, tak i 

pozitivním postojem přístup a chování všech lidí pohybující se v daném prostředí. I 

architektonické detaily a jednotlivé části objektů mohou ovlivnit míru páchaní trestné 

činnosti. Jednotlivé části města je možné architektonicky oddělit pomocí rozdílově 

vypadajících budov. Takto upravené části můžeme vidět například na Americkém 

kontinentě, kde jednotlivé čtvrti města jsou architektonickými úpravami a tradicemi pro 

danou skupinu obyvatel oddělené od zbývajících sousedních partií. Takto vytvořený 

prostor působí na lidi žijící v této části města bezpečnějším způsobem. Cítí se být ve svém 

a takto se i k svému okolí chovají. Naopak na lidi, kteří se chtějí dostat do takových částí 

města, působí jako část, do které vstupuje s vizitkou cizího člověka a měl by se chovat 

podle místních pravidel. 

                                                           
9
 POSPĚCH, Pavel. Nákupní centra a veřejný prostor: studie o regulaci městského 

prostoru. Brno, 2012. Disertační práce. Masarykova univerzita. 
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Městskou architekturu chápeme jako skladbu jednotlivých objektů, které nám tvoří 

určitý celek města. Na rozdíl od urbanistického prostoru je na tento prostor kladen menší 

důraz na estetickou a designovou stránku jednotlivých budov. I když jsou na architekturu a 

urbanismus města dávány jiné požadavky, můžeme říci, že obě tyto partie se navzájem 

ovlivňují. Urbanistický prostor si vykládám jako prostor veřejný a prostor soukromý. O 

těchto uspořádáních městského prostředí je detailněji popisováno v následujících 

kapitolách. 

 

2.1. Soukromý prostor 

Takto terminologicky označený prostor je chápán jako prostředí, které si každý 

z nás chrání vůči vlivům okolního, veřejného působení negativních vlivů. Z pravidla je 

ohraničen určitými hranicemi, za které nedovolíme přístupu. Je to prostor, ve kterém se 

cítíme relativně bezpečně. Asi ten nejvýznamnější rozdíl tohoto prostoru od prostředí 

veřejného je v tom, že jeho narušení cizí nepovolanou osobou může být v jisté míře chápán 

jako prohřešek vůči zákonným stanoviskům.  

Pokud se zaměříme na tento prostor ještě podrobněji, můžeme jej rozdělit ještě na 

prostory osobní a intimní. Osobní prostor charakterizujeme jako prostor, který máme pořád 

u sebe. Může být reprezentován například myšlenkami, které si stále nosíme ve své hlavě, 

či svými úvahami a osobními pocity. Tyto informace sdělujeme svému okolí, pouze pokud 

sám daný člověk chce a považuje za vhodné. Intimní prostor představuje prostor, který je 

tvořen již výše zmíněnou určitou bublinou, která je kolem každého z nás. Záleží jen na nás, 

jak dalece chceme tento prostor chránit a v jaké míře umožníme, aby byl narušován cizími 

lidmi. Nejčastěji je bublina porušována, ať chceme či ne, v přepravě v městské hromadné 

dopravě. Při větším počtu cestujících dochází k větší hustotě lidí v dopravním prostředku  

a tím i narušení našeho intimního prostoru. I když jen nám toto narušení nepříjemné je to 

porušení, které většinou akceptujeme.10
 

                                                           
10

 ZDRÁHALOVÁ, Jana. Analýza sídla a sousedství Geografický, kognitivní a 

behaviorální prostor v urbanismu a architektuře. Praha, 2008. Disertační práce. ČVUT, 

Fakulta architektury. 
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Soukromé teritorium je rovněž vymezení, které je prezentováno určitým privátním 

vlastnictvím, které si chráníme pomocí rozdělovacích prostředků, jako jsou zdi a ploty. 

Díky těmto vymoženostem si ohraničujeme svoje bezpečné pole působnosti, u kterého 

nechceme akceptovat jeho narušení. Můžeme s ním nakládat dle našich úvah bez ohledu na 

okolí. Je to prostor mající svého majitele.  Na rozdíl od veřejného prostoru v tom 

soukromém určuje pravidla majitel. 

Pokud se na problematiku veřejného prostoru podíváme i z jiného hlediska, může 

se stát tímto prostorem i místo zdánlivě veřejného charakteru. Dle mého názoru, jestliže se 

člověk ocitne sám v určitém prostoru například v nějaké místnosti nebo i v určitém 

prostranství v přírodě, můžeme jej nazvat prostorem soukromým. Bereme v úvahu, že 

příroda a zvířata nám daný prostor nikterak neovlivňuje. Avšak na takovýto vzniklý 

prostor nemůžeme uplatňovat žádná majetková práva. 

 

2.2. Veřejný prostor 

Takto označený prostor označujeme za prostranství mezi jednotlivou městskou 

zástavbou. Toto prostředí považuju za prostor, který se vyskytuje všude kolem nás a který 

je přístupný všem lidem bez ohledu na postavení, věk či sociální poměry. Je to prostor, 

ve kterém se můžeme bez omezení pohybovat, setkávat se s lidmi či jen tak sledovat své 

okolí. Avšak i tento prostor má své stinné stránky. V místech, kde je zvýšená hustota 

pohybu lidí, roste anonymita lidí. Je obecně známo, že při okrajových částech města mají 

lidé k sobě vřelejší vztah, roste jejich vzájemná nezávazná komunikace a roste počet 

obyvatel, kteří se znají tzv. od vidění. Na druhou stranu v centrálních částech je tento 

mezilidský vztah opačnou stránkou mince. Při větší hustotě pohybu obyvatelstva narůstá 

kriminalita. Taková místa jsou především nádraží, centra města, nákupní centra. Na naše 

chování působí i vzhled okolí našeho života. Pokud je prostředí kolem nás upraveno, je 

zasazena zeleň či je pečováno o památkové budovy, je náš pocit bezpečí větší, než když 

prostor je obsazen chátrajícími budovami, které jsou obsazeny lidmi nižších sociálních 

skupin či prostředí, která jsou squatterskými místy. Takové prostory je ovšem složité 

rychlým způsobem rekonstruovat či úplně renovovat stávající budovy a okolí kolem nich. 
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Takovýto proces je dlouholetého rázu a není v síle žádné instituce tento proces jakkoliv 

urychlit.
11

  

Ať už si přejeme či ne, základním kamenem bezpečně působícího veřejného 

prostoru je sociální interakce, která bezesporu ovlivňuje náš pohled na veřejná prostranství 

a pohyb v něm. Řídíme se určitými pravidly, kdy každý z nás se dištancuje od komunikace 

s cizími lidmi. Jsme vůči svému okolí lhostejní. I když v krizových situacích je důležité 

tento štít odhodit, chráníme si takhle naše soukromí a udržujeme se v určitém pocitu 

bezpečí, který se pro nás stává stále víc důležitým.  

Na každého člověka působí určité prostředí jiným způsobem. Můžeme se shodnout, 

což vyplívá i z odpovědí mého dotazníku, že prostředí, které je neudržované působí na lidi 

většinou negativním způsobem a jejich obava o svou bezpečnost se zvyšuje. Zároveň pocit 

bezpečí je na nízké úrovni v oblastech, v kterých je větší hustota heren či ubytoven. 

Úroveň městské zástavby působí jinak na obyvatele v denním světle a v nočních hodinách. 

V denních hodinách vypadá město úplně odlišným způsobem než tatáž část města po 

setmění. S tím je také spojena menší viditelnost a pohyb obyvatel nižších sociálních skupin 

či lidí pod návykovými látkami.   

 

3 Vývoj urbanismu ve městě Ostrava od 19. století po 

současnost 

Charakter městské zástavby se v posledních stoletích velmi zásadně změnil. Od 

dob, kdy Moravská Ostrava ztratila své hradby, uběhlo již mnoho let a město zažilo různé 

urbanistické vývoje. Součástí ustupování od hradeb a uzavřeného města byl vývoj obydlí 

mimo centrum města a stavění obydlí mimo centrální oblast. Základním dalším mezníkem 

bylo vybudování císařské silnice. V poválečném období se na řadu dostal boom v podobě 

rozsáhlé zástavby panelových obydlí pro zaměstnance v průmyslovém odvětví. Pro 

Ostravu jako nynější studentské město bylo rovněž zásadní počátek stavby vysoké školy 

společně s přilehlými budovami. Postupným rozšiřováním obydlí se město stalo 
                                                           
11

 VYKOPALOVÁ, Hana. Crime, urban design and perception of safety among 

residents. Advances in Fire, Safety and Security Research 2014. 2014 
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Moravskoslezskou metropolí. V následujících kapitolách popisuji ostravský urbanismus od 

19. století detailněji. 

 

3.1. Urbanismus a její vývoj v průmyslovém období 

Moravská Ostrava působila jako nedobytné město obloženo hradbami a pevnostmi. 

Bylo tak až do konce roku 1820, kdy Ostrava změnila své strategické postavení. Od toho 

mezníku, díky vojenské technice a neprováděnými opravami hradeb a bran, město chátralo. 

Takovéto stavby se staly překážkou v urbanistickém vývoji města, a tak se hradby dočkaly 

postupného odstraňování a ustupovali tak dalšímu budování obytných domů. V roce 1834 

vzrostl koeficient obyvatel na jeden dům na 6,4 (počátek 19. století byl koeficient roven 

hodnotě 5,8). Historické centrum města už dosáhlo svého potencionálního maxima, a proto 

se lidé začínají stěhovat na okrajové části centra. Především se osídlovala část Vítkovická a 

část zvaná Přívoz. Takto vznikaná předměstí byla terčem přílivu nových obyvatel. 

V polovině 18. století zde bydlelo pouhých 18% ostravské populace. Ve čtyřicátých letech 

19. Století zde bydlelo už 72% všech obyvatel Moravské Ostravy. Předměstí se tak 

rozrostlo až na více jak 200 domů. Oproti centru, kde bylo kolem 76 příbytků, můžeme 

mluvit o velkém rozvoji města. Jádrem města bylo velké obdélníkové náměstí, do kterého 

ústily všechny hlavní městské ulice. Zásadním bodem pro urbanistický vývoj města bylo 

rovněž dokončení císařské silnice, která vedla z Opavy přes Svinov, Moravskou Ostravu až 

do Těšína. Tato cesta vedla Velkou ulicí kolem radnice a město opouštěla Kostelní branou. 

Výstavba této silnice způsobila v Moravské Ostravě velké problémy, protože dosavadní 

ulice nebyly na takovou hustotu dopravy uzpůsobeny.12
 

 

3.2. Urbanistický vývoj od socialismu po současnost 

Nejvýznamnějším milníkem v počátcích toho období je bezkonkurenčně rozvoj 

průmyslu a těžba černého uhlí po druhé světové válce.  Tento průmyslový rozvoj měl za 

následek velký počet lidí pracujících pro toto odvětví. Tito zaměstnanci museli také kde 

bydlet, a proto se odsouhlasila výstavba sídlišť. Jelikož se těžitelné oblasti rozprostírali na 

                                                           
12

 JIŘÍK, K. a kol. Dějiny Ostravy. Ostrava: Sfinga, 1993 
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většinové části Ostravy, byly sídliště budovány v přilehlých oblastech Poruby a Ostravy – 

Jih. Díky těmto rozhodnutím byla nová výstavba v centrální části města téměř zastavena. 

Docházelo k dalšímu rozmachu budování sídlišť. Hrabůvka, Zábřeh a v polovině 50. letech 

Jindřiška a Šalamoun se staly oběti této výstavby. Rok 1967 byl ve znamení budování 

porubského sídliště společně s vysokoškolským areálem a krajskou nemocnicí. O rok 

později se začalo se stavbou výškovického sídliště a následující rok dostavba třetího a 

pátého okrsku blízko Bělského lesa.  Fenoménem 90. let byl mohutný rozvoj hypermarketů 

a shopping center mezi jednotlivými obytnými zástavbami.13
,
14

   

V dnešní době je Ostrava obložena městskými částmi, které jsou ve velkém počtu 

osázeny zástavbou sídlišť s minimálním počtem rodinných domů. Tato zástavba je ovšem 

umístěna v příměstských částech Ostravy, dále od centra, které zažívají velký rozvoj a 

mladí lidé si zde budují své domy a zakládají rodiny.  

 

4 Ostrava, její vývoj, humánní a geografická 

charakteristika 

Ostrava je chápána jako jedno z nejvýznamnějších sídelních, průmyslových a 

intelektuálních center České republiky. Jedná se o třetí nejlidnatější město republiky, 

rozlohou zaujímá druhé místo a prvenství zaujímá v Moravskoslezském kraji. Umístění 

Ostravy má velmi výhodnou strategickou polohu. Nachází se přibližně 360 km od hlavního 

města Prahy a cca 310 kilometrů severně od Vídně. Toto město leží na soutoku dvou řek 

Ostravice a Lučina. Na tomto místě můžeme dnes nalézt Slezskoostravský hrad. Územím 

tohoto města protékají ještě další řeky. Mluvíme o řece Opava a Odra. Dvě z těchto čtyř 

uvedených řek mají velmi územní význam. Ostravice a Odra nám tvoří přirozenou hranici 

mezi Moravou a Slezskem. Ostrava se tudíž rozkládá jak na moravské, tak i na slezské 

                                                           
13

 KUTA, Vítězslav, František KUDA a Jaroslav SEDLECKÝ. Černá louka - první 

poválečný brownfield v Ostravě. Urbanismus a územní rozvoj. 2005, VIII, č. 3 

14
 HRUŠKA TVRDÝ, Lubor. Industriální město v postindustriální společnosti. Vyd. 1. 

Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010-2011, 4 sv. (118, 179, 

221, 249 s.). ISBN 978-80-904810-3-9 
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části. Území patří do mírně klimatické oblasti s průměrnou roční teplotou okolo 8,6 °C 

s průměrným ročním úhrnem srážek 568,3 mm. Toto město je zvláštní svou hustotou 

výskytu průmyslových center, které výrazně ovlivňují klimatické podmínky města.15
 

 

4.1. Historie města Ostravy 

Město vzniklo z původně malé osady ležící na řece Ostravici (původně řeka Ostrá) 

pojmenované podle této řeky. Touto osadou vedla důležitá Jantarová stezka, která sloužila 

jako důležitá obchodní tepna obchodníků z Pobaltí na jih Evropy. Ostrava díky tomuto 

výrazně prosperovala. Do úpadku ji dostala až třicetiletá válka, ale úspěch nenechal na 

sebe dlouho čekat a její období slávy bylo zase obnoveno v druhé půli 18. století díky 

černému uhlí.  

Konkrétně se jednalo o rok 1763, kdy kousek černého kamene oznámil Jak 

Augustin. Avšak pravdivost tohoto objevu byla ověřena až o čtyři roky později. Do té doby 

již ale místní kovář začal s těžbou pro vlastní potřebu. To se psal rok 1776. Dodnes je 

jedna z ulic ve Slezské Ostravě pojmenována po tomto muži – Keltičkova. Přibližně o 50 

let později byly založeny Rudolfovy hutě, pojmenované po majiteli panství a olomouckém 

arcibiskupovi Janu Rudolfovi. V následujících letech tyto lhůtě změnili majitele. Stal jsem 

jim rod Rothschildů, který tyto hutě pojmenoval Vítkovice. Hutě měli za následek velký 

startup města a až do konce 20. století je mu přezdívalo Ocelové srdce republiky. Nastal 

rok 1994 a výroba v hutích nastala svému konci. Prostředí města se výrazně pročistilo a 

město mění svou tvář. Významným průmyslovým hráčem se pro tuto oblast stal 

strojírenský průmysl. Na záda mu dýchá automobilový průmysl představující automobilku 

Hyundai. Avšak nesmíme také zapomenout na IT, energetiku či energetický obor. Nová 

huť se přeměnila díky svému novému majiteli, největšímu světovému hráči na světě pro 

oblast hutnictví, ArcelorMittal.16
 

 

                                                           
15

 O městě [online]. [cit. 2015-02-17]. Dostupné z: http://www.eostrava.cz/o-meste/ 

16
 Historie Ostravy. EOstrava [online]. [cit. 2015-02-25]. Dostupné 

z: http://www.eostrava.cz/historie-ostravy/ 
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4.2. Ostravský urbanismus 

Ostrava jako průmyslové město je  množstevně značné míře zastoupeno 

průmyslovými plochami. V současné době je průmysl, oproti minulým let, značně 

zredukován díky již nefunkčním dolům. Nyní největší hustota průmyslových oblastí spadá 

pod území Mariánské Hory a Hulváky. V početné míře průmyslových center je následují 

Vítkovice, Moravská Ostrava, Slezská Ostrava a Přívoz. Obecně můžeme říci, že tyto 

odvětví jsou umístěny ve východní části Ostravy, což souvisí s objevem černého uhlí 

v druhé polovině 18. století. Jsou to oblasti, kde je minimální množství přirozené zeleně a 

celkově jsou dané lokality zasaženy těžbou černého uhlí. V těchto oblastech je rovněž 

velká hustota výstavby panelových domů, které byly stavěny v předrevolučním období 

jako byty pro zaměstnance průmyslových společností. 

Nejstarší bytová zástavba je umístěna v centru města. Jsou zde situovány velmi 

prostorné byty v blokové zástavbě, avšak negativním faktorem pro bydlení v těchto bytech 

jsou malé prostory, které jsou osázeny zelení. Pokud se přesouváme dále na západ do 

porubské oblasti. Je zde velká poptávka po bydlení oproti centru města. Zejména zástavba 

kolem Hlavní třídy je velmi žádaná. Byty jsou situovány do bloků s prostornou bohatou 

zelení umístěnou ve vnitrobloku.  

Obecně je Ostrava město, které je umístěno na předních příčkách v počtu 

panelových domů. Jedná se o socialistickou zástavbu, která charakterizuje především 

sídlištní části města. Cílem bylo ubytovat co nejvíce lidí na co nejmenší ploše. Tyto části 

najdeme především v jižní části Ostravy, ale také i v některých částech Poruby a dalších. 

Nejvíce ostravských bytů bylo vystavěno před rokem 1989. Po tomto roce se samozřejmě 

stavěly byty, ale jejich růst nebyl tak markantní. Zájem o tento druh bytů každým rokem 

klesá. K tomu rovněž přispívá také vysoká pořizovací cena, která ve většině případů 

neklesne pod milion korun. Ostravské oblasti na okrajových částech jsou osázeny 

především rodinnou zástavbou v podobě nízkých maximálně dvougeneračních domů. 

Bavíme se o území Krásné Pole, Plesná, Lhotka aj. 
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4.3. Vývoj obyvatelstva města Ostrava 

Jak už je ve všech odvětvích známo, nejzásadnějším rokem v ohledu vyvíjení 

obyvatelstva se stává přelomový rok 1989 a s tím související změna režimu. I když přesně 

pro obyvatelstvo jsou zásadní následující nejbližší léta potom. Ale zpět k obyvatelstvu před 

rokem 1989. Vývoj obyvatel je sledován od roku 1970. V tomto roce bylo zahájeno sčítání 

domů a bytů. Ze statistik vyplývá, že od tohoto roku do roku 1991 se počet obyvatel města 

Ostravy pravidelně zvyšoval. Konkrétně se jednalo o 6,6% populačního přírůstku. Průměr 

České republiky v těchto letech byl přibližně 4,3%. V následujících dostalo vývoj 

obyvatelstvo útlumu. V Ostravě jen za následující desetiletí ubylo 3,2% obyvatel. Příčinou 

úbytku počtů obyvatel měla za následek ekonomická restrukturalizace, která se podílela na 

snižování počtu pracujících lidí. Oproti roku 1989, kdy počet zaměstnaných ve městě činil 

217 500 tisíc obyvatel, na konci roku 2001 jich byl jen 164 900 tisíc zaměstnanců.17
 

Současným trendem ve vývoji obyvatelstva je postupný úbytek. Oproti roku 1991, 

kdy Ostrava měla 327 371 obyvatel, na konci roku 2011 jich bylo 302 456 tisíc obyvatel. 

Tento trend dle předpovědí bude nastolen i v dalších letech. Razantní úbytek v počtu 

obyvatelstva by měl nastat po roce 2015. Přičemž největší podíl obyvatel by mělo zastávat 

obyvatelstvo v postproduktivním věku. Tento nárůst věkové skupiny se stává pro město 

velmi sociálně-ekonomickým problémem, který by vedení města nemělo přehlížet. Pokud 

se blíže podíváme na strukturu obyvatel Ostravy dnešní doby, v nejvyšší míře je 

zastoupena věková skupina 30 -39 let jak u mužů či žen, jejíž počet je mírně přes 12 000 
                                                           
17

 Vše o území. Sčítání lidu, domů a bytů [online]. 2011 [cit. 2015-03-17]. Dostupné z: 

http://vdb.czso.cz/sldbvo/#!stranka=vse-o-

uzemi&tu=0&th=&vseuzemi=H4sIAAAAAAAAAIVRMU8bMRR-

XDkIIdCQSt1YWujoIyKqGjFAmgYlzRVQQlG3q5OzkqvubGP7rqcMkbq0Q1e6d-

jIn0D9BTB2qrpXjKzYacShDvAk23p63_P3ve-d_gVbClj5gBOMYhWEqInl8A3m9vyvs5-

P358_AGsX8iHD_i7uKyZasKCGgsghC_2Ub--AicLHnL6L-

thjAU_7I9QLmEQy9HsoYWhIQk6ERG8FSwht-

YQqmEYJIBWwPKEPMR2gBo2j20WuYHb_ZaPOx8cwBkuBvd_uNLpa85O7aV5hhfFF

E727fFa1YM6FQuSFB8wXwYhQoqDoGlLHzOy4gVRbLixEHm0zv64zePSvbDQ5LarIg

AiNyEUex0LrV7Dm9keO4XcMv5MwZ8rvZPy6Ix95ssl8yhRWULr1aVeJgA40Yl4jDkm

qzH 
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obyvatel. Z celkového počtu obyvatel zastávají nejvyšší procento lidé, kteří jsou svobodní 

(okolo 40%) a ženatí/vdané mírně pod 40% obyvatel. Míra vzdělanosti obyvatel Ostravy je 

středně nižší úrovni. Nejvyšší míru reprezentují lidé, jejichž nejvyšší dosažené vzdělání je 

střední bez maturity. Následování jsou lidmi s maturitou. U mužů je tento rozdíl vyšší než 

u žen, u kterých se podíl těchto dvou kategorií přibližuje jedné. Mužská populace se 

středním vzděláním bez maturity činí okolo 31 %, na rozdíl od skupiny s maturitou, která 

činí jen 20% počtu mužské ostravské populace.18
 

Zvýšení hustoty obyvatelstva je očekáváno na okrajových částech města, která jsou 

v dnešní době poměrně méně osídlena. Důsledkem je stěhování se mladých lidí a rodin do 

klidnějších částí města. Dalším faktorem je rovněž nemožnost rozšíření částí města 

podobným Poruby, kde rozšíření je prakticky nemožné. Ve výsledku můžeme říci, že míra 

hustoty obyvatelstva se z centrálních částí města bude postupně přesouvat do krajních části 

měst. Avšak tento postup je dlouhodobý. 

 

5 Projekt Bezpečnější Ostrava 

Tento projekt má za úkol realizovat větší informovanost obyvatel Ostravy a 

blízkého okolí a zvýšit tak jejich pocit bezpečnosti. Jejím dalším úkolem je ovlivnit trend 

negativního vývoje majetkové trestné činnosti a snižování nápadu kriminální trestné 

činnosti. Neméně je kladen důraz na větší aktivitu občanů pro starání se o svou bezpečnost 
                                                           
18

 Vše o území. Sčítání lidu, domů a bytů [online]. 2011 [cit. 2015-03-17]. Dostupné z: 

http://vdb.czso.cz/sldbvo/#!stranka=vse-o-

uzemi&tu=0&th=&vseuzemi=H4sIAAAAAAAAAIVRMU8bMRR-

XDkIIdCQSt1YWujoIyKqGjFAmgYlzRVQQlG3q5OzkqvubGP7rqcMkbq0Q1e6d-

jIn0D9BTB2qrpXjKzYacShDvAk23p63_P3ve-d_gVbClj5gBOMYhWEqInl8A3m9vyvs5-

P358_AGsX8iHD_i7uKyZasKCGgsghC_2Ub--AicLHnL6L-

thjAU_7I9QLmEQy9HsoYWhIQk6ERG8FSwht-
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E727fFa1YM6FQuSFB8wXwYhQoqDoGlLHzOy4gVRbLixEHm0zv64zePSvbDQ5LarIg
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a ochranu svého majetku. Preferovanými skupinami, na které tento projekt cílí, jsou 

senioři, děti a mládež, lidé přepravující se v městské hromadné dopravě, návštěvníci 

obchodních řetězců. Realizátorem tohoto projektu je statutární město Ostrava. Obsahem 

pracovní skupiny jsou orgány Městské policie Ostrava, zástupci Magistrátu Ostrava, 

Policie České republiky a Dopravní podnik Ostrava.19
 

 

Obr. 1 – Logo projektu Bezpečnější Ostrava 20
 

Na webových stránkách tohoto projektu můžeme najít různé odkazy na soutěže  

a aktuality. Krom samotného projektu je zde taky věnována stránka na sekundární projekt 

s názvem Pomáháme obětem trestných činů. Ten je především zaměřen na oběti trestných 

činů, především na samotně žijící seniory. Je zde popsáno, jakými partnery je tento projekt 

podporován a realizován. Najdeme zde rovněž odkazy pro případné oběti spáchaných 

trestných činů, kde najdou pomoc, jaká mají práva, informace pro okolí obětí trestné 

činnosti a jaké mohou být možnosti podání trestního oznámení. Na těchto webových 

stránkách jsou také umístěny odkazy se stručnými návody jak se například chovat při 

výběru peněz z bankomatů, jak se chovat při cestování nebo bezpečně parkovat a bydlet. 

Na každé takovéto webové stránce tohoto projektu jsou umístěny v dolních částech 

důležitá telefonní čísla pro případ pomoci. 

 

 

                                                           
19 Bezpečnější Ostrava. Bezpečnější Ostrava [online]. [cit. 2015-02-17]. Dostupné z: 

https://bezpecnejsi.ostrava.cz/projekty/o-projektu 

20
 Bezpečnější Ostrava [online]. [cit. 2015-02-17]. Dostupné z: 

https://bezpecnejsi.ostrava.cz/ 
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6 Charakteristika nejzávažnějších obvodů dle indexu 

kriminality, jejich vzájemné porovnání a následná komparace 

s dvěma náhodně vybranými obvody 

Hlavní a rovněž největší město Moravskoslezského kraje sužují velké problémy 

v oblasti bezpečnosti jejich obyvatel. Dle statistik se tři obvody ostravského města 

nacházejí v nejkritičtějších hodnotách indexu kriminality v rámci celé České republiky. 

Město se proti tomuto negativnímu trendu snaží bojovat všelijakými prostředky. Už 

několikátým rokem běží projekt s názvem Bezpečnější Ostrava. Tento projekt byl založen 

vedením města Ostravy společně s Policií ČR a Městskou policií Ostravy. Město rovněž 

pro zvýšení pocitu bezpečnosti všech obyvatel bude během roku 2015 nabírat zaměstnance 

do městské policie. Dle primátora města Ostravy Ing. Tomáše Macury plánuje navyšovat 

počet strážníků až o 100 volných pozic.21
 

Dle indexu kriminality za období mezi léty 2012 a 2014 jsou nejkritičtější ostravské 

obvody Ostrava střed, který je ve své výši třetím nejzávažnějším obvodem v rámci celé 

republiky! Následuje obvod Mariánské Hory a Hulváky a v těsném závěsu za ním 

následuje obvod Ostrava – Vítkovice.  Konkrétní statistiku indexu kriminality těchto 

obvodů můžeme pozorovat na obrázku 2 níže. V dalších kapitolách se budu zabývat 

statistickým přehledem kriminální statistiky, složení obyvatelstva a urbanistického složení 

vybraných obvodů a jejich následným porovnáním navzájem a s dvěma náhodně 

vybranými městskými lokalitami, kterými jsou Poruba, respektive Slezská Ostrava. 

                                                           
21

 Beseda s primátorem města Ostrava Ing. Tomášem Macurou. Ostrava, 2015 
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Obr. 2 – Index kriminality nejzávažnějších ostravských obvodů22(vlastní zpracování) 

 

6.1. Stav kriminality a jeho indexu vybraných obvodů v mezidobí 2010 

– 2014 

Rok 2010 byl z pohledu kriminality považován za průměrně mírně zvýšený. 

Vedoucím obvodem v tomhle ohledu je obvod Mariánské hory. Výše trestných činů se za 

rok vyšplhala až na 2943 skutků protiprávní činnosti za rok. Tradičně nejvyšší hodnoty 

zaznamenali činy v oblasti krádeží a majetkových trestných činů. Druhým nejvíce 

početným obvodem byl v rámci trestné činnosti přívoz, kde se odehrálo 2074 trestných 

skutků. Vítkovice a Ostrava střed se pravidelně tahají o třetí příčku v této oblasti. U těchto 

obvodů je zde trestná činnost zastoupena v počtu něco málo přes 1700 skutků. Detailnější 

přehled trestné činnosti v jednotlivých obvodech nám přehledně znázorňuje následující 

obrázek. 

                                                           
22

 Mapa kriminality [online]. 2013 [cit. 2015-03-19]. Dostupné 
z: http://mapakriminality.cz/ 
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Obr. 3 – Celková kriminalita za rok 2010
23

,
24

 (vlastní zpracování) 

 

V následujícím roce 2011 nedošlo k zásadním změnám v počtu trestné činnosti na 

území ostravských obvodů. Můžeme jen pozorovat mírný pokles trestné činnosti v obvodu 

Mariánských hor a o to okolo 600 trestných skutků méně než rok 2010. Přehled roku 2011 

je zobrazen níže. 

                                                           
23

 Mapa kriminality [online]. 2013 [cit. 2015-03-19]. Dostupné 

z: http://mapakriminality.cz/  

24
 Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města 

Ostravy za rok 2010. Ostrava: Policie ČR, 2011, 50 s 
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Obr. 4 – Celková kriminalita za rok 201125
,
26

 (vl. zpracování) 

 

V dalším roce 2012 dostává obvod Mariánské hory uznání za nejnižší hodnotu 

kriminální činnosti na hodnotu 2099. Avšak v souhrnném vyúčtování můžeme zpozorovat, 

že výrazně narostl počet trestných skutků v obvodě Ostrava střed, který se téměř dostal na 

rovnou hodnotu s dalším obvodem a to Přívozem. Naopak městský obvod Vítkovice 

dosáhl v tomto roce svého minima od počátku roku 2010. Konkrétní kriminalita je 

zobrazena na obrázku pět.  

                                                           
25

 Mapa kriminality [online]. 2013 [cit. 2015-03-19]. Dostupné 

z: http://mapakriminality.cz/  

26
 Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města 

Ostravy za rok 2011. Ostrava: Policie ČR, 2012, 50 s 
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Obr. 5 – Kriminalita roku 2012
27

,
28

 (vl. zprac.) 

 

Blíže nám kritičnost odhaluje graf níže, který znázorňuje index kriminality ve 

vybraných obvodech. Můžeme pozorovat, že tento ukazatel je v obvodu Ostrava střed na 

velmi vysoké úrovni (!). Činí až 5838 což je hodnota kriminality na 10 000 obyvatel žijící 

v tomto obvodu. Jak se z prvního pohledu může zdát je tato hodnota velmi alarmující a 

právem je tento obvod na třetím místě v rámci celé republiky, ale je nutno dodat, že tato 

indexová úroveň je velmi zkreslená, poněvadž tato hodnota je počítána na obyvatelstvo 

bydlící v této části, kterých není příliš mnoho. V této části se nachází víceméně jen budovy 

sloužící komerčnímu účelu. Tímto je tato hodnota takto vysoká. Jedním dechem bych však 

chtěl podotknout, že pokud i přesto odečteme tento ukazatel, je index i přesto na velmi 

                                                           
27

 Mapa kriminality [online]. 2013 [cit. 2015-03-19]. Dostupné 

z: http://mapakriminality.cz/  

28
 Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města 

Ostravy za rok 2012. Ostrava: Policie ČR, 2013, 53 s 
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vysoké úrovni. Za vinu takto vysokých hodnot dávám Stodolní ulici, která je zejména 

v nočních hodinách rizikovým místem plodící značnou míru trestných skutků.     

 

 

Obr. 6 - Index kriminality roku 2012
29

 (zpracování vlastní) 

 

Další léta 2013 a 2014 byly ve znamení poklesového trendu kriminality. V popředí počtu 

trestné činnosti stále stojí obvod Mariánské hory, ale jeho hodnoty jsou v roce 2014 

zdaleka nižší než v minulých letech.  

                                                           
29

 Mapa kriminality [online]. 2013 [cit. 2015-03-19]. Dostupné 
z: http://mapakriminality.cz/  
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Obr. 7 – Kriminalita v roce 2013 v ostravských obvodech
30

,
31

 (zpracování vlastní) 

 

Oproti dřívějším letům 2011 a 2012 dostalo značné snížení i snížení počtu trestné 

činnosti obvodu Slezská Ostrava (obrázek osmý).  

                                                           
30

 Mapa kriminality [online]. 2013 [cit. 2015-03-19]. Dostupné 

z: http://mapakriminality.cz/ 

31
 Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města 

Ostravy za rok 2013. Ostrava: Policie ČR, 2014, 61 s 
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Obr. 8 – Kriminalita celkem v roce 2014
32

 (vlastní zpracování) 

 

Index kriminality se v těchto dvou letech drží na konstantní hodnotě bez 

jakýchkoliv výraznějších změn. Konkrétní vývoj indexu v letech 2013 a 2014 je znázorněn 

na grafech níže.  

                                                           
32

 Mapa kriminality [online]. 2013 [cit. 2015-03-19]. Dostupné 

z: http://mapakriminality.cz/ 
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Obr. 9 – Index kriminality v roce 2013
33

 (vl. zprac.) 

                                                           
33

 Mapa kriminality [online]. 2013 [cit. 2015-03-19]. Dostupné 

z: http://mapakriminality.cz/  
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Obr. 10 – Index kriminality v obvodech v roce 2014
34

 (zprac. vl.) 

  

 Celková kriminalita dle uvedeného grafu má ve vybraných obvodech sestupný 

pozitivní charakter. Nejvyšší počet trestné činnosti v rozmezí let 2010 až 2014 je 

zaznamenán v oblasti Mariánských hor. Avšak můžeme říci, že rozdíl mezi rokem 2010 a 

posledním rokem přehledu je o tisíc trestných činů méně ročně, což je pro město Ostrava 

velmi pozitivní zpráva. Obecně můžeme charakterizovat, že rok 2014 byl pro všechny 

uvedené obvody velmi příznivý, kde stav kriminality je na nejnižším možném počtu 

v uběhlých posledních 4 letech.  

                                                           
34

 Mapa kriminality [online]. 2013 [cit. 2015-03-19]. Dostupné 

z: http://mapakriminality.cz/  
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Obr. 11 – Celková kriminalita za období 2010 až 201435
 (vlastní zpracování) 

 

Index kriminality je statisticky zaznamenáván od roku 2012. Bezkonkurenčním 

obvodem je na negativním prvenství obvod Ostrava – střed s hodnotou 3562 což je 

přibližně pětkrát více než druhý v pořadí Mariánské hory. Za období uběhlých čtyř let je 

těsně na třetím místě v tomto indexu ostravský obvod Vítkovice. Přesnější ukazatel indexu 

kriminality od roku 2012 pro každý z obvodů a indexový průměr je znázorněn na obrázku 

12. 

                                                           
35

 Mapa kriminality [online]. 2013 [cit. 2015-03-19]. Dostupné 

z: http://mapakriminality.cz/ 
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Obr. 12 – Index kriminality jeho průměr pro roky 2012 -2014
36

 (vlastní zpracování) 

 

6.2. Přehled základních rysů obyvatelstva 

Věková skladba obyvatelstva je víceméně rozložena rovnoměrně ve všech našich 

obvodech. Dá se říci, že každý z obvodů je rozdělen polovičním počtem obyvatelstva na 

muže a polovinou na muže. Pouze v městské části Poruba žije přibližně o 4000 více žen 

než mužů. V porubské oblasti je rovněž převaha žen, které jsou vdané, na rozdíl od mužů, 

u kterých je podíl svobodný/ženatý téměř vyrovnaný. Podrobnou statistiku jednotlivých 

obvodů dle pohlaví najdeme na grafu níže. 

                                                           
36

 Mapa kriminality [online]. 2013 [cit. 2015-03-19]. Dostupné 

z: http://mapakriminality.cz/ 
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Obr. 13 – Statistika obyvatelstva vybraných obvodů dle obyvatelstva37
 (vlastní zpracování) 

 

Dané obyvatelstvo ve vzdělání nepřekračuje žádný daný trend Ostravy jako celku. 

Převažují lidé, kteří mají největší stupeň vzdělání v podobě absolutoria na středních 

školách uzavřeného bez maturitní zkoušky. Takto vzdělaní lidé jsou většinově ve všech 

vybraných obvodech Ostravy. Ti to lidé jsou vyučení v určitém oboru a jejich uplatnění je 

většinou na dělnických pozicích. Další v pořadí jsou zastoupení lidé se vzděláním 

ukončeným maturitní zkouškou. Tyto dvě skupiny lidu můžeme nazvat střední třídou 

celkové struktury obyvatelstva. Ukazatel, který mně dost překvapil, je hodnota u lidí, kteří 

mají pouze základní školní docházku (i neukončenou). Jedná se v pořadí o třetí nejvyšší 

počet ve vzdělanosti obyvatel. Což je velmi negativní hodnota, která souvisí i s úrovní 

života v těchto oblastech a s mírou kriminality.  

                                                           
37

 Sčítání lidu, domů a bytů [online]. 2011 [cit. 2015-03-19]. Dostupné 

z: http://www.scitani.cz/ 
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Obr. 14 – Skladba obyvatel dle vzdělání38
 (zpracování vlastní) 

 

Nejčastější věková struktura obyvatelstva je v rozmezí mezi 30 a 49 lety věku ve 

všech obvodech. Téměř vyrovnané jsou hodnoty věku lidí od 15 až 29 věku a 50 – 64 lety. 

Pouze v Porubě je vyšší věková hranice zastoupena výrazněji, téměř o tři tisíce více 

obyvatel. Lidé starší 64 let jsou nejvíce zaznamenáni rovněž v porubské oblasti, kdy 

s tímto ukazatelem souvisí i nejvyšší počet nepracujících důchodců oproti jiným oblastem. 

Poruba je taktéž místo, kde můžeme potkat nejvíce lidí bez práce. Ostravu můžeme brát 

také jako studentské město. Na jejím území je velký počet vysokých škol v čele s největší 

Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava. Počet studentů žijící na území 

vybraných obvodů se však pohybuje méně než 3000 bydlících studentů. Přesnější 

porovnání ekonomické situace a věkové skladby obyvatelstva v obvodech na dalších 

obrázcích. 

                                                           
38

 Sčítání lidu, domů a bytů [online]. 2011 [cit. 2015-03-19]. Dostupné 

z: http://www.scitani.cz/ 
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Obr. 15 – Věková skladba v daných oblastech
39

 (vlastní zprac.) 

 

                                                           
39

 Sčítání lidu, domů a bytů [online]. 2011 [cit. 2015-03-19]. Dostupné 

z: http://www.scitani.cz/ 
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Obr. 16 – Ekonomická aktivita40
 (vlastní zpracování) 

 

6.3. Urbanismus a jeho složení   

Ostrava jako celek je z urbanistického hlediska velmi rozmanité město. Jako bývalé 

hlavní průmyslové město s velkým počtem průmyslových a výrobních ploch umístěných 

v samém centru města je zde také i velká plocha nezastavěné půdy.  

Na necelých 40 % rozlohy města se nachází zemědělská půda. Další významnou 

část ploch tvoří ostatní plochy s více jak třetinovým podílem a orná půda okolo ¼ plochy 

města.
41

  

Zaměříme-li se na jednotlivé obvody v oblasti zástavby, je nejvíce zastavěn obvod 

Poruby, která je na okrajových částech svých hranic zastavěna rodinnými domky. 

                                                           
40

 Sčítání lidu, domů a bytů [online]. 2011 [cit. 2015-03-19]. Dostupné 

z: http://www.scitani.cz/ 

41
  Veřejná databáze [online]. 2015 [cit. 2015-03-19]. Dostupné z: http://vdb.czso.cz/ 
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Přibližováním k centru roste hustota panelových domů. Velká hustota panelákové a bytové 

zástavby je také v centrální části města v oblasti Moravská Ostrava a Přívoz. Detailní 

přehled zastavěné plochy v Ostravě se znázorněním obvodů můžeme vidět na obrázku 

níže. 

- zastavěná plocha; 1 – Moravská Ostrava a Přívoz, 2 – Slezská Ostrava,  

3 – Vítkovice, 4 – Poruba, 5 – Mariánské hory a Hulváky 

Obr. 17 – Zastavěné území42
 (zpracování vlastní) 

 

                                                           
42

 Územní plán [online]. [cit. 2015-03-19]. Dostupné z: gisova.ostrava.cz 
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Jak už bylo řečeno, Ostrava má také velký počet průmyslových areálu sloužící 

k výrobě. Největší plošné zastoupení má společnost ArcelorMittal sídlící blízko samotného 

centra Ostravy ve Vítkovicích. Jsou to právě Vítkovice s nejvíce obsazenou plochou 

průmyslu. Dalšími nejvíce obsazenými částmi jsou Moravská Ostrava a Přívoz a obvod 

Mariánské hory a Hulváky.  

 

- průmyslové areály; 1 – Moravská Ostrava a Přívoz, 2 – Slezská Ostrava, 

 3 – Vítkovice, 4 – Poruba, 5 – Mariánské hory a Hulváky 

Obr. 18 – Průmyslové areály43
 (vl. zpracování) 

                                                           
43

  Územní plán [online]. [cit. 2015-03-19]. Dostupné z: gisova.ostrava.cz 
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- Zeleň; 1 – Moravská Ostrava a Přívoz, 2 – Slezská Ostrava, 

 3 – Vítkovice, 4 – Poruba, 5 – Mariánské hory a Hulváky 

Obr. 19 – Zeleň na území Ostravy44
 (zpracování vlastní) 

 

 

 

 

                                                           
44

 Územní plán [online]. [cit. 2015-03-19]. Dostupné z: gisova.ostrava.cz 
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6.4. Celkové zhodnocení kriminality, urbanizace  

a sociodemografických faktorů vybraných oblastí Ostravy 

 

V minulých kapitolách jsem provedl analýzu ostravského urbanismu, posouzení  

a kompletní přehled kriminality v jednotlivých vybraných obvodech. Součástí analýzy byl 

rovněž komplexní průzkum jednotlivých sociodemografických faktorů ostravského 

obyvatelstva žijících ve vybraných obvodech metropole Moravskoslezského kraje. Mým 

cílem tohoto kompletního zobrazení faktorů bylo zhodnotit v jaké míře v jednotlivých 

obvodech a jestli vůbec má za následek na míru kriminality v daných obvodech. Jak již 

můžeme zhodnotit dle prvních postřehů obvodní oddělení vyhraňující část Ostrava – střed 

je z pohledu indexu kriminality na velmi vysoké úrovni. Jak už bylo zmiňováno výše, tahle 

hodnota není přesně vypovídající, protože počet trvalých obyvatel žijící na tomto území 

není příliš mnoho.  Policejní obvodní oddělení Ostrava – střed je součástí městského 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz s celkovým počtem obyvatel okolo 31 000. Obvod 

Ostrava – střed tvoří přibližně desetinu území této městské části. Na rozdíl od městské 

části Poruba, která je co v počtu obyvatel téměř dvojnásobná a index kriminality na nízké 

úrovni, je Moravská Ostrava a Přívoz dle indexu kriminality (625) ve velmi kritickém 

stavu. Příčinou takovéto úrovně kriminality může mít za následek vzdělanost obyvatelstva, 

která je v této části na nižší úrovni. Až 20% obyvatel má pouze základní stupeň vzdělání. 

Ve velké části je zastoupena větší koncentrace levných bytů (mapa levných bytů v příloze) 

což značí zvýšený počet lidí nižší socioekonomické vrstvy oproti ostatním obvodům. Do 

karet takovému stupni kriminality nahrává i zdejší prostředí. Na tomto území je umístěno 

také velké množství hazardních podniků (mapa zvýšené koncentrace heren je znázorněna 

v příloze) a s tím i spojená vyšší hustota lidí, kteří jsou na hazardních hrách závislí a 

mohou tak ohrožovat bezpečné prostředí městské části. Oblast je z větší části obsazena 

průmyslovou a panelovou zástavbou s velkým počtem chátrajících míst, které na pocit 

bezpečí obyvatelstva působí velmi negativním způsobem. Míra vzdělanosti obyvatelstva 

není nijak oslňující také ve Vítkovicích, kde nejvyšší vzdělání, v podobě povinné školní 

docházky, má až 30% obyvatel a k maturitě nedošlo dalších 36%. Vítkovice mají také 

nejvyšší poměr nezaměstnaných z mnou posuzovaných obvodů. Jedná se o jedenácti 
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procentní podíl z celkového počtu obyvatel Vítkovic. Index kriminality je v této části 

města na vysoké úrovni. Zvláště pokud se podíváme na celkový počet obyvatel, který 

dosahuje něco málo přes 6000 tisíc. To znamená, že podle statistik je páchána trestná 

činnost každým 3,5 obyvatelem této části města. Vítkovice rovněž disponují zvýšenou 

koncentrací heren a velkým počtem průmyslových areálů. Indexově druhou nejvyšší 

hodnotou co se v oblasti kriminality týče, je zastoupena městská část Mariánské hory. 

V této části je rovněž větší počet obyvatel tzv. nižší střední třídy a zvýšená hustota 

hazardních zařízení. Dle obrázku 18 je tato část Ostravy osázena větším množstvím 

průmyslových podniků a značným množstvím panelová zástavby.  

Závěrem můžu říci, že míra kriminality závisí a odvíjí se dle prostředí, ve kterém je 

trestná činnost páchána. Negativně vypadající prostředí, hazardní plochy a zvýšený počet 

průmyslových podniků přispívá značnou mírou ke stavu kriminality. Její stav je rovněž 

odvozen úrovní společnosti, která se v daných oblastech vyskytuje a druhem lidí, kteří 

dané prostředí vyhledávají. Jaký názor a postavení mají na tuto problematiku lidé žijící na 

území Ostravy, nám ukáže dotazník, jehož podoba je k vidění v příloze na konci práce a 

jehož výsledky se zabývám v následující kapitole. 

 

7 Vymezení zkoumaného problému 

Pocit bezpečí je pro každého z nás velmi důležitým faktorem pro každodenní 

bezproblémové fungování v našem životě. Tento faktor je ovlivňován značným množstvím 

vedlejších příčin, které působí na vnímání bezpečnosti člověka. Jedním z nejvíce 

ovlivňujících faktorů je také prostor, ve kterém se každý den pohybujeme. Na našich 

pocitech se taky promítá charakter lidí, které potkáváme. Díky studiu literatury zabývající 

se touto problematikou jsem na základě těchto informací tyto problémy popsal 

v teoretických kapitolách mé práce. 

Stěžejní části mé práce je výzkum zkoumaného problému týkající se faktorů 

ovlivňující bezpečnost obyvatelstva ve městě Ostrava. Otázky byly směřovány do 

problematiky prostředí města a jejich vliv na pocit bezpečí obyvatelstva, jak jednotlivé 

městské části působí na jejich bezpečnost a jak jejich pocit ovlivňují lidé nižších sociálních 

skupin. 
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7.1. Cíl výzkumu 

Ve svém výzkumu jsem se chtěl zaměřit na názory obyvatel města Ostravy, jak 

vnímají bezpečí ve svém městě. V první fázi výzkumu jsou korespondenti tázáni, zda se 

cítí ve svém bydlišti či v místě práce bezpečně, zda jsou městské obvody, kde se necítí 

bezpečně. Jaké by podle nich byla možná řešení pro zlepšení jejich bezpečnosti. Dále 

zkoumám, jaké faktory ovlivňují jejich bezpečnost, jakým způsobem na ně působí městské 

parky a chátrající či opuštěná stavení. Dále mě zajímalo, zda znají projekt Bezpečnější 

Ostrava a jak se cítí v přítomnosti lidí bez domova či pod drogami. V konečné fázi jsem se 

zajímal o to, jaký mají názor na stav kriminality jako celku v největším moravskoslezském 

městě. Díky výsledkům dotazníkového výzkumu bych chtěl zjistit, jak na občany působí 

prostředí města, jakou míru bezpečí pociťují ve vybraných lokalitách Ostravy. Dalším 

cílem bylo zjistit jaká zlepšení či opatření by navrhovali lidé pro lepší pocit bezpečí ve 

městě. 

 

7.2. Zkoumané městské obvody 

Primárním zájmem při vyhotovení mého dotazníku bylo zaměření se na městské 

části města Ostravy. Jsou to městská část Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava – Vítkovice 

a část města zvaná Mariánské hory. Zajímalo mě, zda v těchto částech jsou dle občanů 

problémy, které ovlivňují jejich pocit bezpečí.  

 

7.3. Dotazník a jeho konstrukce 

Dotazník a jeho strukturu jsem vypracovával na základě mého zájmu o pocitu lidí 

žijící ve městě Ostrava. Konstrukce dotazníku je postavena primárně na uzavřených 

otázkách, kde u jednotlivých otázek měli korespondenti možnost výběru z předepsaných 

možností. Za výhodou takovéto konstrukce považuji snadnější zpracování výsledků. U 

některých otázek měli lidé vyplňující dotazník možnost zaškrtnout i dvě odpovědi. 

Jednotlivé odpovědi byly získány pomocí sociálních sítí a osobních pohovorů 

s respondenty. 
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V úvodu dotazníkové výzkumu jsem se představil a zdůraznil, že dotazník je 

anonymní, což jsem tímto předpokládal také pravdivější odpovědi.  Výzkum je složen 

z jednadvaceti otázek. Prvních otázky jsem směřoval na identifikaci jednotlivých 

odpovídajících lidí. Po této části jsem respondenty požádal o sdělení, v jaké části města se 

pohybují. V následujících částech dotazníku jsem obsahem otázek směřoval k mému 

zkoumanému problému a v závěrečné části nechybělo každému vyplňujícímu poděkování. 

Kompletní zobrazení dotazníku je zobrazeno v přílohách na konci mé práce. 

 

7.4.  Stanovení hypotéz 

Při zjišťování o pocitech občanů vůči své bezpečnosti jsem si stanovil hypotézy: 

Hypotéza 1. 

Studenti mezi 15. a 26. rokem věku vnímají kriminalitu jako méně závažný problém. 

Hypotéza 2. 

Lidé pracující jako zaměstnanci mezi 27 - 45 let pociťují strach v chátrajících a 

opuštěných oblastech. 

 

7.5. Charakteristika zkoumaného vzorku 

Výběr respondentů pro můj dotazník jsem vybíral náhodně. Chtěl jsem zabrat co 

nejširší škálu dotazovaných osob. Všichni obyvatelé byli lidé, kteří bydlí na území města 

Ostravy nebo do tohoto města dojíždějí za prací a znají tak ostravské prostředí. Dotazníky 

byly respondentům předkládány osobně pomocí anketnímu způsobu získávání informací a 

také pomoci sociálních sítí. Po osobním setkání jsem získané výsledky přepracovával do 

elektronického dotazníku pro snadnější vyhodnocení odpovědí. Takového kvantitativního 

výzkumu se zúčastnilo více jak 120 respondentů a všichni dotazovaní tvořili jeden 

výzkumný soubor. 
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7.6.  Interpretace zkoumaných dat 

Jednotlivé informace jsem zpracoval do přehledného znázornění pomocí grafů a 

tabulek seřazeného dle kladených otázek. 

 

Otázka č. 1: Pohlaví respondentů 

 

Graf č. 1 – Pohlaví dotazovaných (zpracování vlastní) 

 

Pro názornější přehled pohlaví jsem vyhotovil výše postavený graf. 

 

Otázka č. 2: Věková skupina 

Pro vyhodnocení výsledků jednotlivých odpovědí jsem použil následující grafické 

zpracování. 
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Graf č. 2 – Věková skupina dotazovaných (zpracování vlastní) 

Z grafu je patrné, že nejpočetnější cílovou skupinu tvoří mladí lidé mezi 15 a 26 

rokem života. Tato skupina je zastoupena 62%. Druhou skupinou co se počtu vyplňujících 

lidí týče je s 39 procenty skupina lidí v rozmezí 27 – 46 lety. 

 

Otázka č. 3: Jaké je Vaše dosažené vzdělání? 

 S odpovědí na tuto otázku převažují odpovědi od skupiny lidí, kteří mají nejvyšší 

stupeň vzdělání v podobě střední školy s maturitní zkouškou. Přesnější se jedná 55% všech 

dotazovaných. 17% podílem se pyšní obyvatelé s vysokoškolským vzděláním a o 17- ti 

procentní hranici se dělí obyvatelé Ostravy se základním vzděláním a středním vzděláním 

s výučním listem.  

77 

62% 

39 

31% 

6 

5% 

2 

2% 

Věk respondentů 

15-26 let

27 - 46 let

47 - 65 let

66 a více let



42 

 

 

Graf č. 3 – Nejvyšší vzdělání dotazovaných (zpracování vlastní) 

 

 Otázka č. 4: Jaká je Vaše ekonomická aktivita? 

 

Graf č. 4 – Ekonomická aktivita respondentů (zpracování vlastní) 
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 Z výsledků otázky, která se zabývala ekonomickou aktivitou respondentů, můžeme 

vidět, že 42% dotázaných jsou studenti. O dvě procenta méně, respektive 40% lidí jsou 

v zaměstnaneckém poměru. Přibližně 15% jich působí jako podnikatelé. Za zmínku také 

stojí 3% nezaměstnaných. 

 

 Otázka č. 5: V jaké části městské struktury bydlíte? 

 Dle demografického složení zkoumaného vzorku nám vyplývá, že 44% bydlí na 

sídlištích. Dále je nejvíce zastoupeno bydliště v centrálních městských částech města 

Ostravy a s 15% je také zastoupena skupina žijící na vesnici. 14% bydlí v rezidenčních 

oblastech a zbytek se dělí historické jádro města a vilovou čtvrť. 

  

 

Graf č. 5 – Městská struktura zkoumaného vzorku (zpracování vlastní) 
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 Otázka č. 6: V jaké části Ostravy bydlíte či pracujete? 

 Z odpovědí na tuto otázku vidíme, že nejpočetněji je zastoupena oblast porubská. 

Následuje městská část Ostrava Hrabůvka. S 13 – ti procenty je zastoupena část Ostrava – 

střed. V této oblasti převažuje počet pracujících občanů než trvale bydlících. 

 

Tabulka č. 1 – Bydliště / pracoviště dotazovaných (zpracování vlastní) 

 

 Otázka č. 7: Cítíte se v místě bydliště či práce bezpečně? 

 Touto otázkou jsou započaty otázky zaměřující se již na problematiku zkoumaného 

problému. Níže si ukážeme graf odpovědí (graf č. 6). V minulých kapitolách jsem rozebíral 

městské obvody dle indexu kriminality. Nejhůře hodnocené obvody v tomhle ohledu mně 

zajímají i nyní z pohledu občanů, kteří se pohybují v daných oblastech. Přehled jejich 

postojů, zda se cítí v místě svého bydliště a pracoviště bezpečně znázorněny v tabulce 

druhé. V městském obvodu Ostrava – střed odpověděla spíše ano přesná polovina 

dotazovaných a ano 30% podíl. Přibližně 5% lidí pohybujících se v této oblasti se spíše 

necítí moc bezpečně a bezpečně se necítí 10 – ti procentní podíl odpovídajících. Skoro 

polovina korespondentů (45%) odpověděli, že se spíše bezpečně cítí v obvodu Mariánské 

hory a Hulváky. Bezpečně se cítí 27 procent. Naopak 18% je spíše nespokojeno se svým 

bezpečím a 9% se necítí bezpečně. Ve Vítkovicích je situace trošku horšího rázu, kde 40% 
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se cítí spíše dobře, ale stejné procento lidí odpovědělo, že spíše ne a bezpečně se v tomto 

obvodu necítí celá pětina všech dotazovaných. 

 

 

Tab. 2 – procentuální vyjádření odpovědí na otázku sedmou (vlastní zpracování) 

 

Graf č. 6  - Souhrn odpovědí na otázku číslo 7 (zpracování vlastní)  

Necelá polovina oslovených lidí odpověděli, že se cítí v místě bydliště či práce 

spíše bezpečně. Dále 24% odpovědělo jednoznačně, že se cítí bezpečně. Naopak 11% se 

v oblasti bezpečně necítí a 15 – ti procentní zastoupení mají lidé odpovídající spíše ne. 
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Otázka č. 8: Jaké faktory ovlivňují podle Vás ztrátu bezpečí? 

 Na tuto otázku měli lidí možnost zvolit i více možností. Nejvíce zvolená odpověď 

byla, že snížení pocitu bezpečí je ovlivněna přítomností nepřizpůsobivých občanů. Takto 

odpovídalo 35% všech dotázaných. Další skupinou lidí, která snižuje pocit bezpečí je 

přítomnost lidí pod návykovými látkami (22%). Na pomyslné třetí příčce je téměř 

vyrovnaně zastoupen vliv přítomných lidí bez domova (13%), výskyt heren a restauračních 

zařízení s 15 procenty a chátrající a zanedbané prostředí – 14%. Konkrétní přehled počtu 

lidí hlasující pro jednotlivé faktory vidíme na grafickém znázornění číslo 7. Více mně 

zajímal názor lidí, kteří pracují či bydlí v obvodu Ostrava – střed, Mariánské hory a 

Hulváky a obvod Vítkovice. Jaké faktor dle jejich názoru ovlivňují ztrátu bezpečí. 

V obvodu Ostrava – střed 95% obyvatel zvolilo jako nejzávažnější faktor výskyt 

nepřizpůsobivých občanů. Dalšími faktory byly nejvíce zvoleny: přítomnost lidí pod 

návykovými látkami a výskyt heren a restauračních zařízení, pohyb lidí bez domova a 

zanedbané a chátrající prostředí. Lidé rovněž zvolili také možnost napsání vlastní 

odpovědi. Zaznamenal jsem odpovědi: pohyb individuí, ale tuto odpověď můžu také 

zařadit do kategorie nepřizpůsobivých občanů, jako další faktor dodali špatnou finanční 

situaci a nezaměstnanost. Nepřizpůsobiví občané, přítomnost lidí pod návykovými látkami 

a výskyt heren a restaurací zvolili korespondenti za nejzávažnější faktory obvodu 

Mariánské hory a Hulváky. Ve Vítkovicích lidem nejvíce vadí chátrající a zanedbané 

prostředí. Tento faktor byl vybrán 60 – ti procenty všech dotazovaných. 40% lidí vybralo 

za další faktory ovlivňující bezpečnost nepřizpůsobivé občany, přítomnost lidí pod 

návykovými látkami a výskyt heren a restaurací. S dvaceti procenty byl vybrán faktor 

pohyb lidí bez domova. Detailněji je procentuální přehled odpovědí vyjádřen v tabulce 

třetí. 
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Graf č. 7 – Faktory ovlivňující snížení bezpečnosti (zpracování vlastní) 

 

 

Tab. 3 – Názor občanů vybraných obvodů – jaké faktory ovlivňují bezpečnost (zprac. 

vlastní) 
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Otázka č. 9: Jaký na Vás zanechává dojem prostředí opuštěných a chátrajících 

domů? 

Tato otázka byla v mém dotazníku jednou z nejdůležitějších. Korespondenti měli na 

výběr ze tří možností odpovědí. Víc jak polovina dotazovaných odpověděla, že v místech, 

kde se vyskytují takové budovy a místa se necítí nejlépe. Ovšem na druhou stranu bezmála 

čtvrtina odpovídajících lidí odpovědělo, že jim taková situace v prostředí nevadí. 

Sedmnácti procenty je zastoupena ta skupina lidí, kteří pociťují v těchto místech strach a 

obavy. 

 

 

Graf č. 8 – Působení chátrajících a opuštěných domů (zprac. vlastní) 

 

 Otázka č. 10: Nachází se v Ostravě obvod, ve kterém se necítíte bezpečně? 

 Položením této otázky mě zajímalo, zda ostravští lidé pociťují nějaký obvod 

Ostravy jako méně bezpečný. Přes 90% odpovědělo, že ano, to znamená, že téměř všichni 

oslovení mají strach či obavu se v nějakém z ostravských obvodů vyskytovat. 
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Tab. 4 – Přehled odpovědí na desátou dotazovanou otázku (vlastní zpracování) 

Otázka č. 11: Jaký ostravský obvod podle Vás snižuje pocit bezpečí? 

 Otázkou jedenáctou jsem cílil na vyjádření se dotazovaných, aby mi sdělili, který 

městský obvod Ostravy je pro jejich bezpečný pocit ohrožující. Na výběr měli ze všech 

městských obvodů s možností zvolit i více možností. Konkrétní výsledky vidíme v tabulce 

3. 

 

Tab. 5 – Znázornění odpovědí (zprac. vlastní) 

 

 Otázka č. 12: Co by podle Vás přispělo ke zlepšení pocitu bezpečí? 

 Jako důležitou považuju odpovědi na výše uvedenou otázku. Zajímalo mě, jaké 

řešení by navrhli občané metropole Moravskoslezského kraje pro zvýšení jejich pocitu 

bezpečí v tomto městě. Lidé měli možnost vybrat maximálně 2 z dostupných odpovědí. 

Podíl z celku Počet odpovědí

Ano 92% 113
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Městský obvod Podíl z celku

Přívoz 41%
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Slezská Ostrava 5%
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Petřvald 1%
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Minimalizace nepřizpůsobivých občanů byla jedna z nejvíce odpovědí. Další nejčastější 

řešení bylo zvoleno navýšení počet hlídek Městské policie. Dále volili rozšíření 

kamerového systému či instalaci dalšího osvětlení. Konkretizaci odpovědí na tuto otázku 

znázorňuje následující grafický přehled společně s procentuálním vyhodnocením 

odpovědí. 

  

Graf č. 9 – Detail odpovědí korespondentů (zpracování vlastní)  

 

 Otázka č. 13: Slyšel/a jste někdy o projektu Bezpečnější Ostrava? 

 Takto položenou otázkou mně zajímalo, zda obyvatelé Ostravy vědí o nějakém 

projektu zabývající se problematikou bezpečného pohybu ve městě. Konkrétně jsem se 

ptal, zda znají projekt Magistrátu města Ostravy Bezpečnější Ostrava. Odpovědi mě velmi 

překvapili. Očekával jsem, že tento projekt zná a odpovědí ano bodu výrazně převládat. 

Zmýlil jsem se. Přehled odpovědí na grafu 10. 
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Graf č. 10 – Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 13 (vlastní zpracování) 

 

 Otázka č. 14: Působí na Vás město Ostrava jako celek bezpečně? 

 Zde si názorně ukážeme odpovědi: 
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Graf č. 11 – Působení města Ostravy jako celku (zprac. vlastní) 

 

 Otázka č. 15: Jaký na Vás zanechává dojem přítomnost lidí bez domova?

 

 

Graf č. 12 – Znázornění odpovědí (vl. zpracování) 
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 Otázka č. 16: Jaký na Vás zanechává dojem přítomnost lidí pod návykovými 

látkami? 

 

 

Graf č. 13 – Přehled odpovědí (vlastní zpracování) 

 V otázkách číslo 15 a 16 můžeme vidět velký rozdíl v názorech korespondentů na 

přítomnost lidí bez domova a pod návykovými látkami. Zatímco 35% odpovídajících 

přítomnost lidí bez domova nevadí, lidé pod návykovými látkami nevadí jen 5% 

dotazovaných. Na druhou stranu přítomnost osob pod návykovými látkami vzbuzují strach 

v rovných 55% dotazovaných.  

 

 Otázka č. 17: Pokud musíte jít pěšky, jakou trasu do cíle volíte raději? 

 Položením této otázky mě zajímalo, zda lidé, kteří se pohybují v prostředí města, 

kteří jdou z místa na místo, mění někdy svou trasu do cíle za bezpečnější či naplánovanou 

trasu nemění. 
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Tab. 6 – Procentuální vyjádření odpovědí (zprac. vlastní) 

 

 Otázka č. 18: Jak na Vás působí městské parky a zákoutí přes den? 

 

 

Graf č. 14 – Znázornění odpovědí (vl. zprac.) 

 

 Pro vyhodnocení této otázky mně rovněž zajímaly rozdílné postoje u mužů a žen. Je 

předvídatelné, že obě pohlaví mají různé postoje k této problematice. Měli na výběr ze tří 
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možností pocitů na parky a zákoutí v denním světle. Jejich názory a postoje jsem shrnul do 

tabulky číslo 5, která je procentuálně vyjádřena názory mužů a žen na tuto otázku. 

 Jak můžeme pozorovat, ženy mají větší obavy z těchto prostor než muži. Konkrétně 

se jedná o 15 – ti procentní podíl z celkového počtu dotazovaných žen. Počet mužů, kteří 

se obávají parků a zákoutí přes den jsou pouhé 2%. Nejvíce zastoupena skupina u mužů i 

žen je ta, která nemá s těmito prostory žádný zásadní problém (ženy – 58%, muži – 67%). 

Vyrovnané jsou i příjemné pocity z těchto míst pohybující se okolo 30% podílu.  

 

 

Tab. 7 – Souhrn procentuálního vyjádření (zprac. vlastní) 

 

 Otázka č. 19: Jak na Vás působí městské parky a zákoutí v noci? 

 Předešlá otázka a tato otázka byly mířeny cíleně pro porovnání rozdílu městských 

parků a zákoutí v denním a nočním světle. Předpokládal jsem značné rozdíly ve vnímání 

těchto prostor v různých denních stádiích. Přičemž v noci anticipuji, že obavy a strach 

budou převládat nad příjemnými pocity. Vyjádření všech odpovědí jsem zobrazil na grafu 

č. 15. Pro souhrn odpovědí jak tyto prostory v noci vnímají ženy a muži zvlášť, jsem 

vytvořil tabulku šestou, kde je názorně vidět různé vnímání těchto prostor u každého 

pohlaví. Muži tento problém vnímají celkem bez výrazných pocitů strachu. Přesněji 31% 

mužů nemají s těmito prostory v noci zásadní problém. Dalších 33% pociťují obavy. Ženy 

z 45% jsou v noci prostory parků a zákoutí vnímány pocity velkého strachu a 43% pociťují 

obavy. Pouhých deset procent dotazovaných žen, nemají zásadní problém. Souhrn 

odpovědí v následující tabulce. 

Odpověď Ženy Muži

Nemám zásadní problém 58% 67%

Pociťuji obavy 15% 2%

Příjemně 27% 32%

Cítím velký strach 0% 0%

Pohlaví



56 

 

 

Tab. 8 – Detailní zobrazení odpovědí dle pohlaví (vl. zpracování) 

 

  

  

Graf č. 15 – Souhrn všech odpovědí (zprac. vl.) 
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 Otázka č. 20: Jak vnímáte kriminalitu ve městě Ostrava? 

 Na základě těchto odpovědí nám výsledky říkají, že více jak polovina Ostravanů 

vnímají kriminalitu jako problém vážnějšího charakteru (55%). Téměř třetina jej vnímá 

jako problém více závažný. 6 – ti procentní zastoupení dotazovaných si myslí, že stav 

kriminality je kritický. Naopak 8% korespondentů je toho názoru, že kriminalita je v jejich 

městě bezvýznamná.  

 

 

Graf č. 16 – Zobrazení odpovědí (zpracování vlastní) 

 

 Odpověď č. 21: Byl/a jste někdy svědkem kriminální činnosti na ulici? (např. 

vandalství, přepadení apod.) 

 Položením této otázky mně zajímalo, zda byli občané někdy svědkem kriminálního 

činu na ulici města. Vyhodnocení si zobrazíme v následující tabulce (tabulka č. 7) 
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Tab. 9 – Procentuální vyjádření odpovědí (zpracování vlastní) 

 

7.7. Vyhodnocení výzkumu 

 Primárním cílem mého výzkumu bylo poznání názorů občanů města Ostravy či 

občanů dojíždějící za prací do této metropole moravskoslezského kraje v problematice 

pocitu bezpečí a jak na tyto pocity působí veřejný prostor města a koncepce zástavby 

jednotlivých částí Ostravy. Konkrétně mně zajímali problémy, které vyhodnocují jako 

nejzávažnější pro ovlivnění jejich pocitu bezpečí, jaká by podle dotazovaných byla 

adekvátní náprava existujících problémů. Dále jsem se zajímal o to, jaká městská část 

města Ostravy je podle nich nejméně bezpečná. Působení jednotlivých lidí ve veřejném 

sektoru, kteří jsou buď pod vlivem návykové látky či lidé bez domova bylo dalším 

stěžejním problémem, na který byly směřovány mé otázky. V neposlední řadě bylo 

mým cílem zjištění, jakým způsobem působí na pocity bezpečí daná zástavba a 

prostředí opuštěných a chátrajících domů a objektů, které jsou obydlovány lidmi bez 

domova či jsou terčem schůzek lidí pod vlivem drog. Na konci mého výzkumu jsem 

mířil otázky, zda občané žijící či pracující na území Ostravy znají projekt Bezpečnější 

Ostrava zbrojící proti kriminalitě všeho druhu na území tohoto města a zda jsou lidé, 

kteří se někdy stali svědkem nějaké kriminální činnosti v ulicích Ostravy. 

 

7.8. Vyhodnocení hypotéz 

 Při provádění mého výzkumu jsem si stanovil dvě hypotézy, které jsem chtěl 

pomocí položených otázek vyvrátit či potvrdit. Jsou to hypotézy: 

H1. Studenti mezi 15. a 26. rokem věku vnímají kriminalitu ve městě Ostrava jako 

méně závažný problém; 

Odpověď Podíl na celku

Ano 70%

Ne 30%
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H2: Lidé pracující jako zaměstnanci mezi 27 - 46 let pociťují strach v chátrajících 

a opuštěných oblastech. 

 Ad 1: Tento předpoklad po vyhodnocení výzkumu se nepotvrdil. Až 92% 

respondentů se vyjádřilo, že kriminalita ve městě Ostrava je podle nich problémem 

vážnějšího charakteru nebo dokonce problém závažný a kritický. Pouhých 8% vnímá 

kriminální stav ve městě za bezvýznamný.  

 Ad 2:  Hypotéza druhá byla potvrzena. 52% všech dotazovaných odpověděla, že 

chátrající a opuštěné oblasti na ně nepůsobí nejlépe a 26% se vyjádřilo, že pociťují strach. 

Jen přibližně pětina lidí se vyjádřila, že jim takovéto prostředí nevadí.  

 

7.9. Návrhy pro zlepšení situace - doporučení a opatření 

Jedním z řešení dotazovaných občanů pro zlepšení bezpečnostní situace v jejich 

okolí byl podnět k častější přítomnosti městských strážníků jako forma prevence proti 

kriminální činnosti. Je logické, že častější výskyt strážníků pohybující se na území města je 

v oblastech, kde je zvýšení počet pohybujících se lidí a tím způsobená možná zvýšená 

rizika v provádění kriminální činnosti. Častější výskyt je rovněž předpokládán ve 

večerních a víkendových dnech v blízkosti barů a diskoték. Ostrava ve všech svých 

městských obvodech zaměstnává druhý největší počet strážníků v celé české republice. 

Nicméně primátor města Ing. Tomáš Macura přislíbil navýšení počtů strážníků během roku 

2015 o celou stovku nově pracujících. Lidé, kteří byli dotazováni ohledně tohoto 

problému, na druhou stranu nemají úplně jasnou představu o tom, co všechno by strážníci 

měli řešit. Ale jsou přesvědčeni, že se nezabývají podstatnými věcmi, jako jsou pohyb osob 

pod návykovými látkami či řešení nadměrného hlučení osob. Tady ovšem záleží také na 

tom, že někteří lidé neznají přesné kompetence strážníků v rozdílu s policisty státními.   

Dalším zlepšením, která jsou navrhována dotazovanými lidmi, je kamerový systém, 

který by podle nich zvýšil bezpečnost v daných lokalitách. Zde můžu na obranu Městské 

Policie Ostrava zmínit počty kamer na území Ostravy. Městská Policie obsluhuje z 9 

stanovišť přibližně 210 kamer. Dle mého názoru je tato hodnota na velmi vysokém stupni 

pro bezpečnost ve městě pomocí tohoto systému. Kamery slouží jako preventivní charakter 
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pro odhalování trestné činnosti. Stanoviště jsou obsluhovány nepřetržitě a tak strážníci 

mohou bleskově reagovat na vznik trestné činnosti a poslat na dané místo nejbližší hlídku. 

Respondenti, kteří zvolili tento druh prevence a zlepšení nemusejí o umístění těchto kamer 

vědět a v oblastech, kde pociťují obavy, mohou být tyto kamery umístěny. Rozšíření 

kamerového systému zvyšuje formu bezpečí v monitorovacích zónách, ale jeho rozšíření je 

nákladnou záležitostí, kde kromě samotného kamerového systému musíme započítat 

rovněž obsluhující personál. 

Zlepšení osvětlení některých míst byl další z požadavků dotazovaných pro zlepšení 

jejich bezpečí. Dotazování, zejména ženy požadovaly instalaci osvětlení na méně 

přehledných a tmavých místech (podchody, parky, zákoutí). Je pochopitelné, že špatné 

osvětlení míst v nás zvyšuje pocit strachu. Ve městě Ostrava pouliční osvětlení obsluhuje 

24 hodin denně společnost Ostravské komunikace, a.s. 

Dalšími opatřeními byly uváděny minimalizace nepřizpůsobivých občanů či 

odstranění chátrajících a opuštěných budov. U prvního uvedeného problému, jej její řešení 

na velmi složité úrovni. Nepřizpůsobiví občané (Romové, lidé pod návykovými látkami, 

pohyb lidí bez domova apod.) jsou nejvíce zmiňovaným problémem, který ovlivňuje pocit 

bezpečí. Tento problém můžeme označit až za regionálního charakteru. Řada respondentů 

mi sdělila řešení v podobě preventivních programů pro takovéto skupiny obyvatel, 

program pro nezaměstnané občany či odstranění restauračních zařízení a heren. Vstřícným 

krokem ke zlepšení této situace udělala městská část Ostrava – jih, která koncem roku 

2014 odsouhlasila zrušení všech heren na tomto území. Tímto činem si slibují zlepšení 

stavu kriminality a vyloučení obyvatel slabších sociálních skupin.  Pro řešení druhého 

problému je odstranění chátrajících a opuštěných budov, v kterých se scházejí závislí lidé a 

či lidé bez domova a tvoří z těchto objektů squaty.  
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo zjistit, jak obyvatelé ostravského města vnímají 

pocit bezpečí a zanalyzovat urbanistické, sociodemografické a faktory kriminality na 

území tohoto města. 

V úvodních částech této práce jsou kapitoly zaměřeny na teoretické seznámení 

s urbanismem a jeho specifikacemi a zákonitostmi v prostředí veřejného městského 

prostoru. Dále jsem seznámil s částmi městské oblasti a jejich prezentací, dále vývojem 

urbanismu v metropoli Moravskoslezského kraje od počátku 19. století po léta současná. 

Značně významná kapitola byla věnována městu Ostrava jako celku. Zabýval jsem se jeho 

historickým vývojem, složením obyvatelstva a urbanistickou strukturou města.  

Stěžejní kapitolou mé práce bylo zmapování vybraných ostravských obvodů a 

jejich vzájemná komparace z pohledu urbanismu, skladby obyvatel žijících v jednotlivých 

jejich částech a stavu kriminality v těchto místech. Jako nejhorší faktor kriminality je 

v obvodu Ostrava – střed. Tato hodnota je vypočítávána z indexu kriminality, který je 

ovlivněn počtem žijících obyvatel v posuzované části. Tento obvod je součástí městské 

části Moravská Ostrava a Přívoz, který má okolo 31 000 obyvatel. Ostrava – střed je 

rozlohou přibližně roven 1/10 celkové plochy, a tak počet bydlících obyvatel je na 

minimální hodnotě, tudíž index kriminality získal výraznou hodnotu. Ale to nijak 

neznevažuje, že tato oblast je ve faktoru kriminality na rizikové úrovni. Moravská Ostrava 

a Přívoz je celkově rovněž v rámci indexu kriminality na velmi vysoké úrovni. Tento 

faktor může být ovlivněn mírou vzdělanosti obyvatel žijící v této městské části, zvýšeným 

počtem levných bytů a hustotou hazardních zařízení. Podobné problémy setrvávají rovněž 

ve Vítkovické části, kde k velké kriminalitě krom hazardních podniků přispívá také 

největší zastoupení nezaměstnaných lidí ze všech porovnávaných lokalit a také velký počet 

průmyslových areálů. Index kriminality v části Mariánské hory je rovněž ovlivněn 

prostředím této části, kde velká část plochy je zastoupena průmyslovými areály a 

panelákovou zástavbou. 

Dalším cílem mé práce bylo zjištění a postavení obyvatel města Ostravy k faktoru 

cítění bezpečí v prostředí města. Po vyhodnocení tohoto průzkumu jsem došel k zjištění, že 

situace v ostravském městě není vůbec uspokojivá. Téměř všichni dotazovaní uvedli, že 
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v Ostravě existuje obvod, ve kterém se necítí bezpečně. Tento pocit je významně 

podporován prostředím, v kterém se daní obyvatelé pohybují. Městské části s větším 

množstvím hazardních ploch a chátrajícím prostředím jsou místa, které na lidi působí 

velmi negativním způsobem. Způsob zástavby je také faktor, který působí na bezpečí lidí. 

Panelová zástavba a prostředí průmyslových areálů a jejich okolí působí na obyvatele 

města Ostravy bezpečí – ohrožující prostředí. Další významným hráčem pro cítění bezpečí 

je přítomnost lidí, kteří se v daných lokalitách vyskytují. Lidé pod návykovými látkami či 

lidé bez domova vzbuzují v obyvatelích Ostravy pocit strachu. 

Ukázalo se, že téma pocitu bezpečí každého z nás je velmi závažnou 

problematikou, která je málo kdy obyvateli řešena a probírána. Přínosem této práce je 

přiblížení a zamyšlení se nad významným problémem ostravského města jako je pocit 

bezpečí každého z nás. Tento pocit je velmi důležitou součástí našeho života a myslím si, 

že ne jenom města či státní organizace, ale i chování každého z nás může ovlivnit pocit 

bezpečí každého z nás. 
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 Příloha 1 - Dotazník 

Vliv prostoru a charakteru zástavby na 
vnímání pocitu bezpečí obyvatel 
Dobrý den, 
jmenuji se Pavel Beran a studuji VŠB-TU Ostrava, Fakultu bezpečnostního inženýrství. Chtěl bych Vás 
tímto požádat o vyplnění anonymního dotazníku, který mi bude nápomocen - jehož výsledky budou 
sloužit jako podklad pro vytvoření mé diplomové práce na téma Vliv prostoru a charakteru zástavby na 
pocitu bezpečí obyvatel. Děkuji všem za Váš čas. 

1. Pohlaví 

o  Muž 

o  Žena 

2. Věk 

o  15 - 26 

o  27 - 46 

o  47 - 65 

o  66 a více 

3. Jaké je Vaše dosažené vzdělání? 

o  Základní škola 

o  Střední škola s vyučením 

o  Střední škola s maturitou 

o  Vysokoškolské 

4. Jaká je Vaše ekonomická aktivita? 

o  Student 

o  Rodičovská dovolená 

o  Zaměstnanec 

o  Živnostník/Podnikatel 

o  V domácnosti 

o  Nezaměstnaný 

5. V jaké části městské struktury bydlíte? 

o  Historické jádro města 

o  Centrální městská čtvrť 

o  Městská vilová čtvrť 

o  Sídliště 
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o  Předměstská rezidenční oblast 

o  Vesnice 

6. V jaké části Ostravy bydlíte či pracujete? 

V případě rozlišných oblastí zaškrtněte obě 

o  Poruba 

o  Zábřeh 

o  Hrabůvka 

o  Vítkovice 

o  Přívoz 

o  Slezská Ostrava 

o  Ostrava střed 

o  Ostrava Mariánské Hory 

o  Vratimov 

o  Petřvald 

7. Cítíte se v místě bydliště či práce bezpečně? 

o  Ano 

o  Spíše Ano 

o  Spíše ne 

o  Ne 

o  Někdy 

8. Jaké faktory ovlivňují podle Vás ztrátu bezpečí? 

Možnost zvolit i více možností 

o  Nepřízpusobiví občané 

o  Chátrající a zanedbané prostředí 

o  Výskyt heren a restauračních zařízení 

o  Pohyb lidí bez domova 

o  Častý výskyt lidí pod návykovými látkami 

o  Jiné:  

9. Jaký na Vás zanechává dojem prostředí opuštěných a chátrajících domů? 

o  Nevadí mi 

o  Necítím se nejlépe 

o  Pociťuji strach 

10. Nachází se v Ostravě obvod, ve kterém se necítíte bezpečně? 

o  Ano 
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o  Ne 

o  Nevím 

11. Jaký ostravský obvod podle Vás snižuje pocit bezpečí? 

Můžete zaškrtnout i více možností 

o  Poruba 

o  Zábřeh 

o  Hrabůvka 

o  Vítkovice 

o  Přívoz 

o  Slezská Ostrava 

o  Ostrava střed 

o  Ostrava Mariánské Hory 

o  Vratimov 

o  Petřvald 

o  Žádná 

12. Co by podle Vás přispělo ke zlepšení pocitu bezpečí? 

Zvolte maximálně 2 možnosti 

o  Kamerový systém 

o  Instalace osvětlení 

o  Policejní hlídky 

o  Méně zákoutí a nepřehledných oblastí 

o  Minimalizace nepřízpusobivých občanů 

o  Odstranění chátrajících a opuštěných domů 

13. Slyšel/a jste někdy o projektu Bezpečnější Ostrava? 

o 

 j

 Ano 

o  Ne 

14. Působí na Vás město Ostrava jako celek bezpečně? 

o  Ano 

o  Spíše ano 

o  Spíše ne 

o  Ne 

o  Nevím 

15. Jaký na Vás zanechává dojem přítomnost lidí bez domova? 

o  Nevadí mi 
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o  Pociťuji obavy 

o  Vzbuzují ve mně strach 

16. Jaký na Vás zanechává dojem přítomnost lidí pod návykovými látkami? 

o  Nevadí mi 

o  Pociťuji obavy 

o  Vzbuzují ve mě strach 

17. Pokud musíte jít pěšky, jakou trasu do cíle volíte raději? 

o  Nejkratší 

o  Nejbezpečnější 

o  Je mi to jedno 

o  Vždy stejnou 

o  Pokaždé jinou 

18. Jak na Vás působí městské parky a zákoutí přes den? 

o  Příjemně 

o  Nemám zásadní problém 

o  Pociťuji obavy 

o  Cítím velký strach 

19. Jak na Vás působí městské parky a zákoutí v noci? 

o  Příjemně 

o  Nemám zásadní problém 

o  Pociťuji obavy 

o  Cítím velký strach 

20. Jak vnímáte kriminalitu ve městě Ostrava? 

o  Bezvýznamná 

o  Problém vážnějšího charakteru 

o  Závažný problém 

o  Kritickou 

21. Byl/a jste někdy svědkem kriminální činnosti na ulici? (např. vandalství, přepadení 
apod.) 

o  Ano 

o  Ne 
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 Příloha 2 - Znázornění oblastí se zvýšenou koncentrací levných 

bytů [10] 

 

 

 

Bc. Pavel Beran 

Vliv prostoru a charakteru zástavby na vnímání pocitu bezpečí obyvatel
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 Příloha 3 - Znázornění oblastí se zvýšenou koncentrací heren [10] 

 

 

 

 

Bc. Pavel Beran 

Vliv prostoru a charakteru zástavby na vnímání pocitu bezpečí obyvatel
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Příloha 4 – Mapa města Ostravy v polovině 18. století [18] 

 

 

 

 

 

Bc. Pavel Beran 

Vliv prostoru a charakteru zástavby na vnímání pocitu bezpečí obyvatel 


