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ANOTACE 

Tato diplomová práce se zabývá hodnocením kriminality na Ostravsku pomocí 

prostorových analýz. Pro hodnocení jsou vyuţita zcela unikátní data získaná z Policejního 

prezídia ČR, která na této úrovni detailnosti doposud nebyla nikdy geograficky 

vyhodnocena.  

  Úvodní část práce se věnuje vymezení základních pojmů týkajících se kriminality 

a teoretickým předpokladům prostorového hodnocení kriminality. Nahlédnuto je i na 

historii a aspekty kriminality v Ostravě.  

Prvotní náhled na současnou situaci na Ostravsku spočívá v hodnocení stavu, 

intenzity a struktury kriminality v jednotlivých sluţebních obvodech policie ČR 

v časových řezech let 2003, 2005, 2007 a 2009. 

Podstata práce spočívá v zpracování prostorových analýz hodnotící výskyty 

jednotlivých vybraných typů kriminality na území města Ostrava pro rok 2009. V rámci 

systematického zpracování dat získaných od policie v prostředí databáze MS Access 2007 

byl navrţen datový model a metodika lokalizace. Právě na provedení lokalizace výskytů 

jednotlivých skutků je zde kladen velký význam, jelikoţ se jedná o klíčový a velmi citlivý 

krok před samotným prováděním prostorových analýz. Analýzy vyuţívající 

zejména jádrových odhadů a detekce anomálních míst, jsou provedeny ve specializovaném 

statistickém programu CrimeStat. 

V závěru je provedeno vyhodnocení získaných výsledků a diskutována jsou klíčové 

přínosy práce.  
 
 

Klíčová slova: 

Kriminalita, Ostrava, intenzita kriminality, index kriminality, lokalizace skutků, 

shlukování, jádrové odhady, CrimeStat 
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Annotation  
 

Crime and Delinquency in Ostrava region 

 

This diploma thesis deals with the evaluation of crime in the Ostrava region using 

spatial analysis. For the evaluation are used unique data from the Czech Police Presidium, 

which at this level of detail so far has never been evaluated geographically. 

  The introductory part deals with the definition of basic terms relating to crime and 

theoretical assumptions of spatial assessments of crime. Insight is also on the history and 

aspects of crime in Ostrava.  

Initial view on current situation in the Ostrava region of assessing the status, 

intensity, and crime patterns in different service districts of Czech police in the time slices 

years 2003, 2005, 2007 and 2009. 

The essence of the work lies in the processing of spatial analysis evaluating 

occurrences of selected types of crime in the city of Ostrava in 2009. The systematic 

processing of data obtained from police in an MS Access 2007 database was designed data 

model and methodology for location. The right to make location the frequency of 

individual acts is given great importance, since it is a very sensitive and crucial step before 

the implementation of spatial analysis. Analyses using a particular kernel estimation and 

detection of anomalous points are made in a specialized statistical program CrimeStat. 

In conclusion, an evaluation of the results and discuss the key benefits of the work. 

 

Keywords:  

Crime, Ostrava, intensity of crime, crime index, geocoding, clustering, kernel density 

estimates, CrimeStat  
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1 ÚVOD 

Kriminalita, jakoţto sociálněpatologický fenomén provází společnost jiţ od 

počátků věků. Prvotní zmínky zaznamenávající zločiny a způsoby jejich trestání 

nacházíme v nejstarších psaných zákonících, které pocházejí z dob vzniku a rozvoje 

prvních civilizací, tedy ve starověku, kdy k nejznámějším řadíme Chamurapiho zákoník 

(18. stol. př. n. l.). Jiţ zde se objevují nám dodnes známé zločiny jako vraţda, znásilnění či 

krádeţ. V pozdější době hrálo důleţitou roli i náboţenství, jeţ určovalo pravidla chování. 

V novodobé historii je jiţ vymezení zločinů a jejich způsoby potrestání upravovány 

platnou legislativou. V legislativě České republiky je tímto dokumentem Zákon č. 

140/1961 Sb., tzv. „Trestní zákon“ [1]. Tento zákon ovšem ke dni 1. 1. 2010 pozbyl 

účinnosti a byl nahrazen Zákonem č. 40/2009 Sb., tzv. „Trestní zákoník“ [2]. 

Boj s kriminalitou a zvyšování bezpečnosti není jen prioritou policie. Potřebu 

zajištění bezpečnosti osob a majetku lze nalézt v strategiích, kampaních a programech 

veřejné správy na všech úrovních. Příkladem můţe být kampaň Bezpečnější Ostrava [19] 

nebo celá řada programů prevence kriminality předkládaná Ministerstvem vnitra [21]. 

Problematice prevence a boje s kriminalitou se celosvětově klade značná pozornost. 

Na řešení této problematiky se podílí celá řada vědních oborů vedená kriminalistikou, 

kriminologií, psychologií a sociologií. V ČR tento pomyslný prapor drţí teoretické, 

analytické a výzkumné pracoviště mezioborového zaměření s názvem Institut pro 

kriminologii a sociální prevenci (IKSP)[23], jehoţ hlavním posláním je přispívat 

výzkumnou, teoreticko-odbornou, analytickou, konzultační, publikační a další činností ke 

kontrole trestné činnosti a s ní sdruţených sociálně patologických jevů, které mohou 

působit jako kriminogenní faktory, a ke zdokonalení právního řádu ČR.  

Zejména masivním rozvojem informačních a komunikačních technologií v 2 

polovině 20. století se do moţností prevence a boje s kriminalitou zapojují i další obory. 

Nepochybnou roli v tomto směru získala média. Pozadu nezůstala ani geografie. Počátkem 

70. let se problematika kriminality dostává do oblasti zájmu geografů. Herbert [16] 

zachycuje toto období jako počátek geografie kriminality, kdy jsou geografové závislí 

pouze na grafické prezentaci kriminálních skutků a vyuţívání oficiální statistiky 

kriminality zaznamenávané s často velmi diskutabilní přesností. I přes tyto problémy je ve 
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výsledcích evidentní, ţe prostorová distribuce kriminálních činů není rovnoměrně 

rozmístěna uvnitř města či regionů [16]. 

Aplikace tohoto nového pohledu znamená výrazný posunu ve studování 

kriminality. Výzkum tohoto zjištěného prostorového chování, doplněného o 

viktomologické faktory, umoţňuje lepší pochopení kriminálního chování. Výsledky 

pozorování a výzkumu jsou poté lépe aplikovatelné do praxe. 

V dnešní době je ve světové geografii jiţ věnována studiu kriminality značný 

prostor a pozornost. Touto problematikou se zabývá celá řada mezinárodních uskupení, 

např. Mezinárodní asociace kriminálních analytiků (IACA) [25]. Autoři zde publikují 

celou řadu článků, bibliografií a záznamů z konferencí spojených s problematikou 

hodnocení kriminality, mimo jiné i pomocí prostorových analýz. Bohuţel v české geografii 

je studium kriminality jiţ méně časté téma. Zásadním problémem je nedostatek kvalitních 

dat. V současné době neexistuje ţádný zdroj dat obsahující lokalizované kriminální skutky. 

Tento stav je jednou z motivací vzniku této diplomové práce. 

  



Jakub Calábek: Kriminalita na Ostravsku 
 
 

 

2011  3 
 

2 CÍLE PRÁCE 

Cílem této diplomové práce je vyhodnocení kriminality na Ostravsku a jejím 

blízkém okolí. Hodnocení kriminality probíhá ve dvou rovinách: 

1. Hodnocení a určení vývoje kriminality na Ostravsku ze získaných statistických 

dat, 

2. Hodnocení prostorového vývoje kriminality v Ostravě z evidence jednotlivých 

případů. 

K úspěšnému dosaţení stanovených cílů jsou stanoveny nezbytné úkoly.  

Před započetím výzkumné činnosti je potřebné získání teoretických znalostí z oblasti 

kriminologie a prostorových analýz. Vyuţity jsou především zahraniční případové studie, 

zanedbány však nejsou ani publikace nastiňující specifika kriminality v českém prostředí. 

Důraz je kladen i na historii a příčiny kriminality v Ostravě. 

Prvním významným milníkem práce je zajištění potřebných dat k hodnocení 

kriminality. Pro potřeby práce jsou policií ČR poskytnuty exporty z informačních systémů 

ESSK a ETŘ. Jelikoţ se jedná o unikátní datové sady je nutné zjištění kvality těchto dat a 

vyhodnotit moţnosti jejich zpracování. 

Vzhledem k charakteru dat z IS ETŘ je nutné připravit metodiku pro systematické 

provedení lokalizace, včetně návrhu datového modelu. Druhým výrazným milníkem je 

samotné provedení lokalizace případů dle připravené metodiky. 

Z připravených dat jsou následně provedeny vybrané analýzy potřebné dosaţení 

stanovených cílů.  
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3 KRIMINALITA  

Kriminalita je úhrn činů uvedených v trestním zákoně[1] obvykle popisovaných 

podle prostoru, času, rozsahu, struktury a pohybu. V obecném slova smyslu se jedná o 

zločinnost, tedy společenský jev, kterým se rozumí souhrn trestné činnosti. Aby bylo 

jednání klasifikováno jakoţto trestná činnost, musí být v kolizi s uzákoněnými normami. 

Tyto jsou však individuální v rámci jednotlivých států. V rámci světa tak existují různá 

měřítka pro provinění i tresty. Právní řád České republiky rozeznává dva druhy skutku: 

1. Trestný čin - specifikován v §3 Trestního zákona [1] 

 Trestným činem je pro společnost nebezpečný čin, jehoţ znaky jsou uvedeny v 

tomto zákoně.  

 Čin, jehoţ stupeň nebezpečnosti pro společnost je nepatrný, není trestným činem, i 

kdyţ jinak vykazuje znaky trestného činu. 

 K trestnosti činu je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li tento zákon výslovně, ţe 

postačí zavinění z nedbalosti. 

 Stupeň nebezpečnosti činu pro společnost je určován zejména významem 

chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsobem provedení činu a jeho 

následky, okolnostmi, za kterých byl čin spáchán, osobou pachatele, mírou jeho 

zavinění a jeho pohnutkou. 

2. Přestupek – specifikován v §2 Zákona o přestupcích [3] 

 Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohroţuje zájem společnosti a 

je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný 

správní delikt postiţitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin. 

  Přestupkem není jednání, jímţ někdo odvrací: 

a) přiměřeným způsobem přímo hrozící nebo trvající útok na zájem 

chráněný zákonem 

b) nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému zákonem, jestliţe tímto 

jednáním nebyl způsoben zřejmě stejně závaţný následek neţ ten, který 

hrozil, a toto nebezpečí nebylo moţno v dané situaci odvrátit jinak. 
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Hranice mezi trestným činem a přestupkem je často velmi křehká. V těchto 

případech je, více neţ kdy jindy, důleţitý stupeň společenské nebezpečnosti konkrétního 

jednání. 

3.1 Příčiny a podmínky kriminality 

Za podmínku trestné činnosti povaţujeme zejména situaci (okolnosti), které 

usnadňují její působení. Mezi příčinou a podmínkou je i uţší vzájemně zaměnitelný vztah. 

Např. neřešená podmínka kriminality se můţe stát příčinou a naopak (neúčinný trest můţe 

vyvolat recidivní trestnou činnost [12]. Toto poznání se neustále vyvíjí, mění a doplňuje. 

Vycházíme z toho, ţe trestný čin je výsledkem mezi člověkem jako subjektem a různými 

objekty jeho prostředí, produkt kombinace vlivů osobnostních a situačních. Poznání a 

analýza příčin kriminality jsou východiskem pro činnost orgánů usilujících o omezování a 

předcházení negativních společenských jevů. Umoţňuje jednak kvalifikovaně odhadnout 

(prognózovat) moţný vývoj kriminality, snadněji nalézt pachatele, správně orientovat a 

soustředit svoji činnost a v neposlední řadě volit efektivní prostředky k omezování 

kriminality a jejímu předcházení. Často zde hovoříme i o kriminogenních faktorech [12]. 

Označujeme jimi rizikové činitele, které vyvolávají, usnadňují nebo podporují páchání 

trestných činů. Jsou to jevy, které v daném případě mají spíše charakter záměru, pohnutky 

či motivace spáchat čin nebo které vyvolávají neodpovědnost, nedbalost u neúmyslných 

deliktů. 

Zapletal [12] uvádí, ţe kriminogenní faktory můţeme zjistit u kaţdého trestného 

činu individuálně, můţeme najít společné pro některé skupiny trestných činů či obecné, 

které platí a postihují kriminalitu jako hromadný jev. 

Samotné zobecněné faktory příčin a podmínek kriminality pak Zapletal [12] 

rozděluje do šesti oblastí: 

1. Sociální 

2. Kulturní 

3. Právní 

4. Politické a ekonomické 

5. Viktimologické 

6. Biologické a psychické 
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Do oblasti sociální řadíme především faktory, které vyplývají z výchovného 

působení na jedince (v rodině, ve škole, na pracovišti). V procesu socializace si jedinec 

osvojuje návyky, vědomosti, pravidla a dovednosti nezbytné pro ţivot. Je orientován k 

tomu, aby přijal za své ty hodnoty, které uznává společnost (okolí). Těţištěm je však přeci 

jenom rodina. Odráţí důleţité společenské problémy, jako je ţivotní styl, bydlení, 

zaměstnanost. Do jejího prostředí se prakticky promítá ekonomický, společenský a kulturní 

ţivot. Dále zde působí různá plejáda sloţek, jako jsou vrstevníci, spolupracovníci, ale i 

různé úřady, policie, apod. Významnou úlohu zde hraje zajisté i škola. Výsledkem můţe 

být např. to, ţe jedinec se nedopouští trestné činnosti, protoţe má strach před nepříznivými 

následky, nebo je přesvědčen, ţe dodrţování pravidel je výhodnější. Vyšší úroveň zábran 

představuje pak úctu k autoritě a právnímu vědomí, která pak mohou vyústit v morální 

zásadovost.  

Obr. 1 Fáze úpadku lokality teorií sociální dezorganizace 

 

 

 

Faktory v oblasti kulturní úzce souvisí s oblastí výchovy. Výsledkem jejich 

působení je určitý systém ţivotních hodnot a jejich preference. Také oblast ekonomická 

bývá širokým polem vzniku a působení příčin a podmínek trestné činnosti. 

Kriminogenní faktory v oblasti právní se zviditelňují zvláště v době, kdy jsou 

prosazovány při budování právního řádu státu nesystémové přístupy, kdy se stává 

základním hlediskem momentální témata a schopnosti té které politické skupiny prosadit 

svůj zájem. Je zvýrazněn nízkou úrovní právního vědomí a vědomí mravního. Četné 

mezery v legislativě především při privatizačním procesu viděl snad kaţdý. 

Nepřehledné jsou i faktory v oblasti politické a ekonomické. Negativní působení 

politiky můţe vyvolat nejen růst kriminality, ale vede i k rasismu, terorismu, ale také k 

násilné a majetkové trestné činnosti. Liberalizace cestování a uvolnění mezinárodních 

vztahů v oblasti kriminality otevřely cestu ruským, ukrajinským, čečenským, bulharským a 

v poslední řadě i čínským mafiím, s nimiţ se snaţí zločinecké skupiny občanů naší 

Sociální 

dezorganizace 

Flustrace, 

úpadek lokality 

Kriminalita, 

izolační tendence 
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republiky spolupracovat zejména při krádeţích a pašování motorových vozidel, drog, 

drahých kovů apod. 

Nezajímavou taktéţ nezůstávají ani faktory v oblasti viktimologické. K trestným 

činům přispívá i lehkomyslnost, neopatrnost či provokace ze strany oběti. Chlubení se 

podnikatelů svými finančními poměry, úspěchy přitahuje pachatele. Vyzývavé ţeny nebo 

stopařky se snadněji stávají obětí znásilnění. 

U kriminogenních faktorů v oblasti biologické a psychologické je zřejmé, ţe 

hovoříme o postiţení různými poruchami, vrozenými nebo získanými. Se zvláštnostmi 

psychiky ve spojení s biologickými poruchami, se setkáváme u násilné trestné činnosti, 

např. cholerické povahové rysy, sníţená schopnost sebekontroly, impulzivnost. Jako 

katalyzátor zde často hrají roli návykové látky. Nastavují negativní osobnostní vlastnosti, 

zejména nastavení na agresivní jednání v konkrétních situacích. 

Dle výše uvedených faktorů příčin a podmínek kriminality lze navrhnout celou řadu 

opatření k sníţení rizik. 

a) Situační prevence - omezování příleţitostí k páchání trestné činnosti. V praxi to 

mohou být např. přítomnost policejních hlídek, zajištění patřičné viditelnosti na 

veřejných prostranstvích, odstranění překáţek viditelnosti, zavádění kamerových 

systémů, zřizování vrátných, zavádění bezhotovostního styku, řešit dostupnost či 

nedostupnost zbraní, apod. 

b) Prevence sociální - zvyšování vzdělanosti, kulturnosti, vytváření návyků na 

uţitečné vyuţívání volného času, zlepšování sociálního klimatu, potírání 

alkoholismu, včas řešit domácí násilí, intenzivní výchovná péče o mládeţ u 

zaostalých rodin, zavedení terénního sociálního pracovníka, správná interpretace 

odsuzovaného jednání ve sdělovacích prostředcích, správná výchova na všech 

stupních škol, apod. 

c) Viktimologická prevence - u skupin, které jsou více ohroţeny, zabezpečovat 

výcvik technik chování v situacích bezprostředního přepadení, vyhýbání se 

nebezpečným situacím (vpouštění cizích lidí do bytu), podporovat oznamování 

trestné činnosti, apod. 
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3.2 Historické a demografické faktory kriminality 

v Ostravě 

Velká města, k nimţ v kontextu měst ČR patří i Ostrava, vykazují zvýšené riziko 

kriminality. Nacházejí se zde rozsáhlé obytné soubory, postiţené určitou anonymitou a 

sníţenou sociální kontrolou, koncentrují se zde komerční aktivity nejrůznějšího druhu (od 

sídel firem aţ po přítomnost nejrůznějších zábavních podniků) atd. Díky tomu jsou velká 

města vţdy magnetem, přitahujícím potenciální pachatele. 

Specifikum Ostravy lze však hledat v její industriální historii. Prosperita z rozvoje 

průmyslu od 30. let 19. století sebou přinesla mohutné přistěhovalectví, jeţ změnilo 

sociální i národnostní skladbu městské populace. Alkoholismus a vysoká kriminalita se 

staly trvalými problémy. 

Jako významný pramen umoţňující historické srovnání a náhled na historii stavu 

zdejší kriminality je studie Němcové z roku 1970 [10] vydaná v rámci komplexního 

sociologického výzkumu města Ostravy [11]. Závěrečná zpráva výše zmíněné studie 

přináší údaje o kriminalitě v Ostravě v letech 1965 a 1966, čímţ rozšiřuje pohled na ţivot 

velkého a sloţitého společenství města Ostravy.  

Analýza kriminality v Ostravě v uvedeném období vychází z oficiálních 

statistických materiálů městské správy veřejné bezpečnosti v Ostravě. Vyuţívané jsou 

soubory dokumentující pachatele trestných činů a vybrané skupiny činů, které jsou 

z hlediska rozsahu a druhu typické pro kriminalitu velkých měst.    

Ve studii [10] je provedeno hodnocení rozsahu a intenzity kriminality v Ostravě a 

provedeno porovnání se stavem v městech blízkých Ostravě, nejen velikostí, ale i typem 

ekonomické a sociální struktury. 

Tab. 1 Stav kriminality ve vybraných městech v letech 1965 a 1966 

Město 
Index kriminality 

Počet trestných 

činů 
Počet obyvatel 

1965 1966 1965 1966 1965 1966 

Chomutov 398.0 392.1 1 507 1 502 37 860 38 301 

Ostrava 212.4 176.0 5 634 4 746 265 115 269 642 

Brno 126.3 125.1 4 162 4 166 329 463 333 004 

Bratislava 102.9 100.9 2 796 2 792 271 534 276 519 
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Hlavním poznatkem z tohoto hodnocení [10] byl fakt, ţe Ostrava stála v intenzitě 

kriminality před všemi velkoměsty ČSR, ale na druhé straně převyšuje Ostravu např. 

Chomutov tedy město středního typu (Tab. 1). Srovnání ukázalo, ţe je uţitečné analyzovat 

kriminalitu v Ostravě nejen z hlediska sociologických aspektů velkoměsta, ale i z hlediska 

sociologických aspektů procesu industrializace, rozsáhlé urbanizace a vysoké migrace 

obyvatelstva. Bylo prokázáno, ţe faktory kriminality dané velkoměstem se mohou výrazně 

prohlubovat a zesilovat právě pod vlivem rychlé industrializace, velkých změn v ţivotním 

stylu a úrovni ţivota obyvatelstva. 

Příklady Chomutova a Ostravy potvrzovaly, ţe všechny faktory kriminality dané 

prostředím velkoměsta se v některých městech významně prohlubovaly a zesilovaly pod 

vlivem rychlé industrializace. Projevila se deformace městské společnosti, např. 

industrializace zaloţena na převaze nekvalifikované práce, doprovázena s tím souvisejícím 

adekvátním vývojem sociální struktury, jeţ mohou silně zvýšit růst sociálně patologických 

jevů. 

Hodnocení intenzity kriminality proběhlo i v rámci vnitřní územní struktury města 

Ostrava na úrovni městských obvodů. Mezi nejvíce kriminalitou postiţené obvody patřily 

Vítkovice, Moravská Ostrava a Přívoz (Tab. 2). Naopak nejniţší intenzitu dosáhly obvody 

Poruba a Zábřeh (Tab. 2). 

Tab. 2 Intenzita kriminality v obvodech Ostravy pro rok 1966 

Obvod 
Podíl (%) z celkové 

kriminality 
Index kriminality 

Moravská Ostrava 25.8 545.4 

Vítkovice 19.6 774.6 

Poruba 11.6 131.3 

Slezská Ostrava 10.7 403.9 

Zábřeh 9.1 143.6 

Mariánské Hory 8 338.8 

Přívoz 6.9 551.9 

Radvanice 4.5 451.1 

Hrušov 3.8 366.2 
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Studie [10] dále řeší hodnocení:  

 zdroje kriminality v Ostravě z hlediska trvalého bydliště a národnosti pachatelů  

 intenzity kriminality podle socioprofesních skupin 

 individuální a skupinové trestné činnosti 

 souběţnosti kriminality s dalšími sociálně patologickými jevy (sebevraţednost, 

alkoholismus, rozvodovost atd.) 

 

V rámci těchto hodnocení byly zachyceny poutavé aspekty procesu industrializace 

Ostravy z pohledu kriminality, resp. struktury pachatelů této kriminality. Z vybraných lze 

uvést zjištění, ţe rozhodujícím zdrojem trestné činnosti v Ostravě bylo přechodně bydlící 

obyvatelstvo. Pouze polovina (51.9%) pachatelů vzešla z trvale bydlícího obyvatelstva. 

Zbývající druhá polovina byla tvořena pachateli zde přechodně bydlícími (38.2%), 

bydlícími mimo Ostravu (9.4%) a pachateli bez bydliště vůbec (0.5%). Skladba pachatelů 

byla hodnocena i z pohledu recidivy. Téměř 33% pachatelů byli recidivisté, přičemţ 

nejvyšší podíl (48%) recidivistů páchalo majetkovou trestnou činnost (vloupání).  

Jakoţto alarmující autorka [10] uvádí fakt, ţe takřka polovina trestných činů byla 

spáchaná osobami mladšími 24 let (Tab. 3). Dále bylo zjištěno, ţe 91% pachatelů byli 

muţi. 

Tab. 3 věkové kategorie pachatelů v Ostravě pro 1966 

věkové kategorie 
pachatelů 

podíl (%) na celkové 
kriminalitě Ostravy 

do 15 4.3 

15 - 18 10.7 

18 - 24 34.8 

24 - 30 19.7 

30 - 40 19.0 

40 - 50 7.9 

nad 50 3.6 
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Negativní důsledky masové migrace do Ostravy, projevující se v kriminalitě byly 

nezjevnější především v obyvatelstvu slovenské národnosti (Tab. 4). Sociální 

nezakotvenost obyvatelstva slovenské národnosti vyprodukovala vysokou míru sociální 

patologie. Zatím co podíl obyvatel slovenské národnosti v celkovém obyvatelstvu Ostravy 

byl jen 5.4%, podíleli se pachatelé trestné činnosti slovenské národnosti na 29.6% úhrnné 

trestné činnosti. Podíl slovenského obyvatelstva na kriminalitě byl tedy 6 krát větší, neţ 

jeho podíl v celkovém obyvatelstvu města Ostrava. Jak autorka dále uvádí, ţe vysoký 

stupeň kriminality ve slovenském obyvatelstvu nesouvisel s nějakými zvláštními 

negativními rysy obyvatel slovenské národnosti, které by tuto vyšší kriminality 

provokovaly.  Jednalo se o důsledek migrace velkých skupin lidí ze Slovenska do Ostravy 

a všech okolností, které s tím z hlediska procesu sociální adaptace a sociální integrace 

souvisely. Nastíněna byla potřeba přistoupit k opatřením, která by přispěla k rychlejší a 

hlubší integraci slovenského obyvatelstva do sociálního prostředí Ostravy [10]. 

 

Tab. 4 národnostní struktura pachatelů trestných činu v Ostravě pro rok 1966 

Národnost 
Podíl (%) z celkového 
obyvatelstva Ostravy 

Podíl (%) na celkové 
kriminalitě Ostravy 

česká 92.6 62.3 

slovenská 5.4 29.6 

polská 0.4 0.5 

romská 1 5.9 

ostatní 0.6 1.7 
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3.3 GIS a kriminalita 

Při kriminalistické analýze trestních činů existuje mnoho vstupních informací, 

včetně prostorové sloţky. Pokud se však prostorová sloţka nezahrne do průběhu 

vyšetřování, ztrácí se tak významná část informací s mnohdy významným vlivem k řešení 

případu [5].  

S postupujícím vývojem boje se zločinem se začaly uplatňovat různé metody 

k vyhodnocení polohy míst s výskytem kriminality, metody vyhledávání rizikových oblastí 

a v neposlední řadě snahy o predikci lokalit, kam by se určitý druh kriminality mohl podle 

existujících zjištění dále šířit. Oproti dřívějšímu stavu, kdy byly pouţívány obrovské 

papírové mapy pověšené na zdi se zapíchnutými špendlíky jako trestnými činy, je nyní 

moţné se zaměřit na některé specifické trestné činy v prostoru a čase pomocí analytických 

nástrojů GIS. Dnešní výkonné softwarové GIS nástroje jiţ dovolují nad zjištěnými daty o 

trestných činech provádět rozmanitá statistická vyhodnocení a analýzy. Výsledky lze 

zobrazovat v mapě a tím významně pomoci v boji s kriminalitou a v prevenci.    

Na základě prostorové reprezentace jevů lze pomocí GIS vyhodnotit nejrizikovější 

oblasti města, kde se v minulosti staly ty nejzávaţnější trestní činy. Po vytvoření výstupů v 

podobě map a grafů se okamţitě zvýší prostorové povědomí na celém území. Díky 

dlouhodobému pozorování a prostorovému vyhodnocení je moţné lépe vytipovat 

nejvhodnější lokalitu pro dislokaci policejní hlídky a pachatele tak zatknout v okamţiku 

páchání trestného činu, případně odhalovat a predikovat sériovou trestnou činnost. 

Prostřednictvím GIS lze samozřejmě provádět komplexní úlohy, přímo související 

s objasňováním incidentů. 

Důleţitá vlastnost GIS je i moţnost prezentace výsledků dalším zúčastněným 

sloţkám, či přímo veřejnosti. Vedle moţnosti přímého rozesílání zpracovaných digitálních 

map, ať jiţ v tištěné či elektronické podobě, máme k dispozici vysoce efektivní nástroje 

v podobě centralizovaných řešení vyuţívajících serverové technologie. Není tedy potřeba 

omezovat se na výstupy ve formě statických map, ba právě naopak. Chceme-li poskytnout 

uţivatelům větší mnoţství informací pro rozsáhlé území, je vhodné vytvářet dynamické 

mapy [6].  Příkladem můţe být projekt Crimemapping [20] zobrazující trestné činy v USA.       
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4 HODNOCENÍ KRIMINALITY 

Základní náhled na kriminalitu vychází ze statistických analýz pracujících 

s hodnotami četností výskytů trestných činů a celkové kriminality na určitém území (obec, 

okres, kraj, celorepublikové hodnoty). Tyto analýzy nám umoţňují náhled na stav a 

intenzitu kriminality ve zkoumaném území a čase popř. korelaci kriminality s dalšími 

socioekonomickými jevy (např. nezaměstnanost, sociální segregace). Výsledky základního 

hodnocení kriminality slouţí především jako materiál podávající náhled situace ve 

zkoumaném území. Uplatnění nacházejí i jako výchozí vstupy pro další studie zabývající 

se prevencí kriminality.    

 Jako příklad je moţné uvést studii autorek Cracolici a Uberti [15]. Autorky ve své 

studii provádějí hodnocení geografického rozloţení kriminality v italských provinciích 

pomocí prostorové ekonometrické analýzy. Práce poskytuje náhled na kriminalitu 

v italských provinciích pomocí srovnání stavu ve dvou letech 1999 a 2003. Pro jednotlivé 

roky byl vypočten index kriminality. Dále byla provedena identifikace a interpretace 

prostorového shlukování různých typů trestné činnosti (vraţdy, krádeţe, podvody a únosy). 

Následovaly testy prostorové autokorelace a analýzy pro místní prostorové autokorelace 

pomocí LISA vyuţívají Moran-I a Geary-C kritéria. 

Ve výsledcích došlo k zachycení meziregionálních rozdílů, kdy v severních 

provinciích jasně převládaly krádeţe a vloupání. V jiţní části studovaného území se ve 

větší míře projevovaly vraţdy a únosy. V případě vraţd a únosů, podobně i v případě 

krádeţí a podvodů byla prokázána prostorová autokorelace jejich rozloţení. Testována 

byla i autokorelace kriminality s vybranými socio-ekonomickými faktory, jako 

industrializace, nezaměstnanost a národnostní struktura.  
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4.1 Charakteristiky kriminality 

Stav kriminality je charakteristika vyjadřující početnost, kvantitativní statistiku 

zjištěných trestných činů v absolutních číslech. Obecně tedy vyjadřuje výskyt a rozsah 

kriminality, resp. počet jednotek daného souboru zaznamenávajících výskyty trestné 

činnosti za jednotku času.  

Např. V roce 2008 bylo na území okresu Ostrava-město registrováno 18 007 trestných 

činů. 

Porovnávání stavu kriminality mezi jednotlivými územními jednotkami ovšem 

nemá vypovídací hodnotu. Na stav kriminality mají vliv demografické procesy, z tohoto 

důvodu se údaje o stavu kriminality přepočítávají na početnost obyvatelstva. Dostáváme 

tak relativní charakteristiku intenzity tzv. index kriminality. Vypočtené indexy pak 

umoţňují provádět srovnávání různých územních celků. 

V literatuře jsou uváděny dva způsoby výpočtu tohoto indexu. Ve většině 

zahraničních i tuzemských publikací (např.  Cracolici [15], Marešová [9]) autoři provádějí 

výpočet indexu kriminality pomocí vzorce: 

  
                    

                      
         

Tímto dochází k porovnání četnosti trestných činů vůči celkové populaci na daném území. 

V tomto hodnocení však vidí Zapletal [12] nedostatky a uvádí, ţe místo celkové populace 

je vhodnější brát v úvahu počet moţných nositelů tohoto jevu, tudíţ obyvatel ve věku, kdy 

je moţná trestní odpovědnost, ţijících na daném území: 

  
                    

                                  
         

Vypočtené indexy se výrazně liší. Uvedeme-li si příklad, kdy v okrese Ostrava-město bylo 

v roce 2008 registrováno 18 007 trestných činů, počet obyvatel byl 336 735. Výsledný 

index má hodnotu 535. Vezmeme-li do úvahy, ţe trestně odpovědných z celkového počtu 

bylo 289 634 osob, index nabude hodnoty 622. Rozdíl mezi indexy je 87, coţ činí přibliţně 

16% hodnoty indexu.  
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Indexy se zpravidla pouţívají při srovnání intenzity kriminality, ať jiţ časovém či 

prostorovém.  Zejména zde je pak třeba ošetřit, aby byly vypočteny dle jednotné metodiky 

a tím byla zajištěna vzájemná konzistence a moţnost komparace.  

Základní hodnocení kriminality bývá zpravidla doplněno detailnějším pohledem 

zahrnujícím charakteristiku struktury a dynamiky kriminality. 

 Struktura kriminality vyjadřuje kvalitativní charakteristiku, umoţňující 

detailnější pohled na zjištěnou kriminalitu v daném území. Struktura vypovídá o rozdělení 

kriminality podle hlavních druhů a forem trestných činů, z kterých je sloţena, Lze také 

studovat pachatele trestných činů, jejich věk, pohlaví vzdělání, profesi, opakování trestné 

činnosti, atd.  

Dynamika kriminality charakterizuje dynamickou sloţku vývoje kriminality. Tuto 

charakteristiku lze popsat jako změnu úhrnů trestné činnosti v určitém konkrétním období 

na určitém území. V souvislosti s dynamikou kriminality hovoříme o tendencích 

(vzestupná či klesající) nebo trendech kriminality (trend nebo stagnace). 
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4.2 Kriminalita na Ostravsku 

4.2.1 Zdroj dat 

K hodnocení kriminality na Ostravsku jsou vyuţita oficiální statistická data získaná od 

policie ČR exportovaná z IS ESSK. Evidenčně statistický systém kriminality ESSK je 

celostátní informační systém spravovaný Policejním prezídiem policie ČR, jehoţ účelem je 

poskytovat statistické údaje: 

 kriminalitě evidované Policií ČR a MV, 

 počtu pachatelů trestných činů, 

 ve vymezeném rozsahu o obětech trestné činnosti u vybrané kriminality 

Obsahem databází o kriminalitě provozovaných na centrální a krajské úrovni jsou údaje o 

útvaru, který věc zpracovává, o místě spáchání, o objektu napadení, době spáchání, 

předmětu zájmu pachatele, výši způsobené škody, zajištěných stopách, právní kvalifikaci 

trestného činu a další procesní údaje z průběhu prověřování věci. Obsahem databází o 

pachatelích trestných činů jsou údaje o útvaru, který koná vyšetřování nebo objasňování 

zkráceného přípravného řízení, identifikační údaje pachatele, údaje o bydlišti, zaměstnání, 

přezdívkách a falešných jménech, u dětí údaje o rodině, výchovném prostředí, studiu 

apod., procesním postupu včetně prokázané trestné činnosti pachateli. Pro označení 

jednotlivých druhů nebo skupin trestných činů se pouţívá jednotné pojmenování a shodné 

číselné kódy nezávislé na právní kvalifikaci označeny názvem takticko-statistická 

klasifikace (TSK), jeţ člení kriminalitu na obecnou, hospodářskou, majetkovou, zbývající, 

ostatní a vojenské trestné činy. 

Získaná sestava ESSK registruje trestné činy spáchané na nejdetailnější územní úrovni, 

tedy v jednotlivých sluţebních obvodech policie ČR souvisle pokrývající území města 

Ostrava a jejího okolí (obr. 2) v časových řezech let 2003, 2005, 2007 a 2009.  

Pro potřeby vizualizace je policií ČR poskytnuta vektorová vrstvy sluţebních obvodů a 

sluţeben na území Moravskoslezského kraje, platná k roku 2009 (Obr. 2, Obr. 3). 
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Obr. 2 Služební obvody policie ČR na území MSK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Služební obvody policie ČR na území okresu Ostrava 
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4.2.2 Stav kriminality na Ostravsku 

Stav kriminality je reprezentován počtem trestných činů v jednotlivých sluţebních 

obvodech policie ČR v časových řezech let 2003, 2005, 2007 a 2009. 

Tab. 5 Počet TČ ve služebních obvodech 

Obvod 
Počet trestních činů dle ESSK 

2003 2005 2007 2009 

Brušperk 183 148 185 293 

Karviná 1 - město 1004 1221 1249 1258 

Karviná 7 - Mizerov 919 976 939 965 

Havířov 1 - město 831 829 1120 1039 

Havířov 2 - Podlesí 831 699 947 1177 

Havířov 3 - Šumbark 798 709 928 912 

Orlová 1345 1296 1398 1084 

Petřvald 224 244 215 217 

Horní Suchá 198 191 180 206 

Dětmarovice 201 213 224 271 

Bohumín 939 937 911 917 

Bílovec 418 311 306 255 

Příbor 276 243 302 385 

Studénka 183 154 163 247 

Hlučín 745 608 597 635 

Ostrava Mariánské Hory 2002 2080 2688 3115 

Ostrava Poruba 1 1541 1428 2228 2374 

Ostrava Přívoz 1563 1443 1803 2218 

Ostrava střed 1581 1674 1755 1832 

Ostrava Vítkovice 1770 1668 1883 1988 

Ostrava Zábřeh 1456 1064 1709 2091 

Slezská Ostrava 732 786 902 1005 

Ostrava Kunčice 538 462 555 611 

Ostrava Hrabůvka 2223 2041 2029 2222 

Ostrava Poruba 2 1209 1054 1349 1228 

Vratimov 333 291 346 336 

Velká Polom 220 178 171 225 

Je zřejmé, ţe sluţební obvody leţící na území města Ostrava (Tab. 5, Graf. 1) 

vykazují ve studované oblasti zvýšené úhrny trestné činů. Extrémně v tomto směru působí 

stav v obvodě Ostrava Mariánské Hory, kde je evidován nejvyšší počet 3115 trestných 

činů. Vyskytuje se zde i nejvyšší nárůst přesahující 50%. 
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Zvýšenou početnost trestných činů vykazují mimo Ostravy i obvody v obcích 

Havířov a Karviná. Nutno však přihlédnout k faktu, ţe se jedná o velká města v daném 

studovaném regiónu. Lepší náhled na kriminalitu získáme prostřednictvím relativní 

charakteristiky intenzity tzv. indexu kriminality. 

Graf 1 Trestná činnost v služebních obvodech PČR 

 

4.2.3 Intenzita kriminality na Ostravsku 

K posouzení intenzity kriminality je zapotřebí znát početnost obyvatelstva 

v studovaných územních jednotkách. Jelikoţ jsou zpracovávány úhrny trestné činnosti 

v jednotlivých sluţebních obvodech, je zapotřebí zadat odpovídající hodnoty počtu 

obyvatel. Zde se ovšem vyskytuje závaţný problém, jelikoţ sluţební obvody policie ČR 

nekorespondují s hranicemi územních celků.  

Z celkového počtu 53 sluţebních obvodů v 36 případech hranice obce souhlasí s hranicemi 

sluţebních obvodů. Počet obyvatel v těchto obvodech je roven součtu obyvatel obcí 

leţících v obvodech. Problém nastává v ostatních 17 obvodech, jejichţ hranice 

neodpovídají hranice obce. Sluţební obvod zde rozděluje území obce (Tab. 6). Speciální 

okolnosti lze najít i u obvodu Velká Polom, do něhoţ zasahuje část obce Ostrava a obvodu 

Palkovice, do kterého zasahuje část obce Frýdek-Místek.  
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Tab. 6 Počty obvodů v obci 

Obec Počet obvodů 

Karviná 2 

Havířov 3 

Ostrava 10 

 

Při řešení problému se zjištěním velikosti populace v sluţebních obvodech, jejichţ 

hranice nekorespondují s hranicemi obcí, je přistoupeno k proporcionálnímu rozdělení 

počtu obyvatel v obci na jednotlivé obvody (Obr. 4). Pomocí dat ze SLDB 2001 byl zjištěn 

počet obyvatel v poţadovaných obcích i sluţebních obvodech. Díky těmto údajům lze 

stanovit, jaký podíl obyvatel z obce spadá do určitého sluţebního obvodu (Tab. 7).  

 

Tab. 7 Podíly obyvatel z obcí ve služebním obvodu 

Obec Obyvatel Obvod Obyvatel Podíl 

Havířov 87419 

Havířov 1 - město 28411 0.32 

Havířov 2 - Podlesí 38114 0.44 

Havířov 3 - Šumbark 20894 0.24 

Karviná 65141 
Karviná 1 - město 22930 0.35 

Karviná 7 - Mizerov 42211 0.65 

Ostrava 316744 

Ostrava Hrabůvka 50440 0.16 

Ostrava Kunčice 9712 0.03 

Ostrava Mariánské Hory 32596 0.1 

Ostrava Poruba 1 50287 0.16 

Ostrava Poruba 2 37416 0.12 

Ostrava Přívoz 25960 0.08 

Ostrava střed 5632 0.02 

Ostrava Vítkovice 25678 0.08 

Ostrava Zábřeh 55443 0.18 

Slezská Ostrava 20640 0.07 

část spadající do obvodu 
Velká polom 

2940 0.01 

 

Zjištěné podíly jsou vyuţity jakoţto koeficienty, kterými jsou vynásobeny hodnoty 

počtu obyvatel v obcích zjištěných z běţné evidence v poţadovaném roce.  
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Obr. 4 Postup proporcionálního rozdělení počtu obyvatel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zjištěné počty jsou ovšem v obvodech spadajících do obcí Havířov, Karviná a 

Ostrava zatíţeny systematickou chybou, jelikoţ se výpočet provádí z konstantních podílů. 

Nejsou tudíţ brány v úvahu selektivní migrace z částí obcí, ale i nerovnoměrná distribuce 

obyvatelstva v obci. 

Při znalosti početností kriminality a velikostí populace v jednotlivých studovaných 

sluţebních obvodech bylo moţné vypočítat index kriminality vztahem: 

  
                    

                         
         

Výsledné indexy, popisující intenzitu kriminality jsou uvedeny v tabulce (Tab. 8). Určená 

je i změna mezi jednotlivými studovanými časovými řezy, jeţ podává náhled na dynamiku 

kriminality v sluţebních obvodech. Zvýrazněny jsou obvody spadající na území města 

Ostrava. 
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Tab. 8 Indexy kriminality v služebních obvodech 

Obvod 
Index kriminality 

 

Změna mezi obdobími (%) 

2003 2005 2007 2009 
 

03 - 05 05 - 07 07 - 09 

Brušperk 118 94 115 178 
 

-20.57 22.36 54.77 

Karviná 1 - město 446 547 564 574 
 

22.54 3.05 1.79 

Karviná 7 - Mizerov 222 237 230 239 
 

7.01 -3.08 3.86 

Havířov 1 - město 295 296 402 377 
 

0.33 35.87 -6.23 

Havířov 2 - Podlesí 220 185 252 315 
 

-15.61 35.84 25.11 

Havířov 3 - Šumbark 385 344 453 450 
 

-10.64 31.63 -0.66 

Orlová 372 365 405 319 
 

-1.89 10.91 -21.15 

Petřvald 327 354 307 308 
 

8.36 -13.16 0.31 

Horní Suchá 318 302 283 322 
 

-5.13 -6.43 13.86 

Dětmarovice 151 156 160 188 
 

3.59 2.19 17.75 

Bohumín 314 314 306 307 
 

-0.14 -2.58 0.42 

Bílovec 315 233 228 188 
 

-25.95 -2.16 -17.50 

Příbor 192 168 207 262 
 

-12.50 23.54 26.72 

Studénka 135 114 121 184 
 

-15.32 6.10 51.92 

Hlučín 176 144 141 149 
 

-18.31 -2.21 5.69 

Ostrava Mariánské Hory 620 650 846 986 
 

4.85 30.07 16.58 

Ostrava Poruba 1 310 289 455 487 
 

-6.48 57.03 7.20 

Ostrava Přívoz 608 567 713 882 
 

-6.83 25.76 23.76 

Ostrava střed 2835 3030 3197 3357 
 

6.86 5.52 5.02 

Ostrava Vítkovice 696 662 752 799 
 

-4.90 13.62 6.21 

Ostrava Zábřeh 255 188 304 373 
 

-26.37 61.46 22.97 

Slezská Ostrava 358 388 448 503 
 

8.36 15.50 12.09 

Ostrava Kunčice 560 485 586 649 
 

-13.34 20.91 10.75 

Ostrava Hrabůvka 445 412 413 455 
 

-7.34 0.06 10.17 

Ostrava Poruba 2 326 287 370 339 
 

-12.02 28.82 -8.42 

Vratimov 249 214 248 234 
 

-13.98 15.62 -5.67 

Velká Polom 154 123 115 147 
 

-20.26 -6.00 27.67 

 

Srovnání indexů kriminality ukazuje zvýšenou intenzitu v obvodech na území 

Ostrava. Maximální intenzita (3357) je registrována v obvodu Ostrava střed. Zde se 

projevuje přítomnost rizikových oblastí, jako Stodolní ulice a Masarykovo náměstí. Zde se 

projevuje turistická atraktivnost a vysoká koncentrace zařízení prodávajících alkohol. 

V těchto lokalitách registrujeme mnohem vyšší výskyt osob, neţ je zde bydlících. 

Značný nárůst intenzity kriminality je patrný i u obcí s tradičně nízkou úrovní 

intenzity. Jedná se o obvody Brušperk a Studénka leţící jiho-západně od Ostravy, kde 

nárůst v období mezi roky 2007 a 2009 dosahuje více neţ 50%.  
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Obr. 5 Intenzita kriminality pro rok 2003 

Obr. 6 Intenzita kriminality pro rok 2005 
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Obr. 7 Intenzita kriminality pro rok 2007 

Obr. 8 Intenzita kriminality pro rok 2009 
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Srovnáním intenzity kriminality v jednotlivých časových řezech (Obr. 5 - 8) je 

patrný nárůst intenzity kriminality v ostravsko-karvinské oblasti. V této oblasti hustě 

osídlených industriálních měst Ostrava, Karviná a Havířov se mimo jiné objevuje i 

nehomogenní sociální struktura obyvatelstva, rovněţ se zde dlouhodobě projevuje vysoká 

nezaměstnanost.  

Agregací dat v roce 2009 je zjištěn index kriminality na území Ostravy s hodnotou 

610. Je zřejmé, ţe je tato hodnota překročena u 5 sluţebních obvodů (Tab. 9). V případě 

obvodu Ostrava-střed dokonce více neţ pětinásobně, coţ potvrzuje alarmující situaci 

v tomto obvodu.  

Tab. 9 Index kriminality služebních obvodů v Ostravě pro rok 2009 

Obvod Index 
kriminality 

Ostrava střed 3357 

Ostrava Mariánské Hory 986 

Ostrava Přívoz 882 

Ostrava Vítkovice 799 

Ostrava Kunčice 649 

Slezská Ostrava 503 

Ostrava Poruba 1 487 

Ostrava Hrabůvka 455 

Ostrava Zábřeh 373 

Ostrava Poruba 2 339 

 

4.2.4 Struktura kriminality na Ostravsku 

K hodnocení struktury kriminality jsou jednotlivé typy trestných činů agregovány 

do šesti kategorií dle hierarchie v oficiálním číselníku takticko-statistické klasifikace. 

Zvolené kategorie pouţívá k hodnocení struktury kriminality i Marešová [9]. 

Při srovnání struktury kriminality na studovaném území v jednotlivých časových 

řezech (Obr. 9) je patrný trend poklesu násilných a hospodářských trestných činů na úkor 

zbývajících trestných činů. Minimální podíl na struktuře kriminality ve všech časových 

řezech mají násilné trestné činy.  Naopak dominantní, téměř dvoutřetinový podíl po celé 

studované období vykazují násilné trestné činy. Detailním náhledem na majetkové trestné 
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činy (Obr. 10) zjišťujeme, ţe je tvořena zejména krádeţemi vloupáním a krádeţemi 

prostými (kapesní krádeţe). 

Obr. 9 Struktura kriminality na Ostravsku  

 
 

Obr. 10 Struktura majetkových trestných činů na Ostravsku

 

Prostorové rozloţení ukazuje struktury kriminality v jednotlivých sluţebních 

obvodech (Obr. 11 a 12). Obvod Ostrava Střed vykazuje zvýšené zastoupení hospodářské 

trestné činnosti. Nachází se zde více neţ 15% případů celkového počtu této trestné 

činnosti. 
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Obr. 11 Struktura kriminality v služebních obvodech pro rok 2003 

 

Obr. 12 Struktura kriminality v služebních obvodech pro rok 2009 
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5 PROSTOROVÉ ANALÝZY 

Prostorové analýzy definované Horákem [4] jako „soubor technik pro analýzu a 

modelování lokalizovaných objektů, kde výsledky analýz závisí na prostorovém 

uspořádání těchto objektů a jejich vlastností“, nacházejí v oblasti boje s kriminalitou 

značné uplatnění. Horák [4] obecnějším vymezením cílů prostorových analýz rozlišuje 

následující cíle: 

a. Popis objektů, resp. událostí ve sledovaném prostoru – zajímá nás, proč jsou 

určité fenomény více seskupeny v některých místech, zda to není jen vliv 

náhody, zda dochází ke změnám v čase. 

b. Výběr určitého místa na základě splnění jisté sady podmínek nebo 

zkoumání míry splnění daných podmínek v určitém území – lokalizační 

úlohy. 

c. Interpretace procesů, které vedly k pozorovanému stavu uspořádání objektů 

či událostí ve sledovaném prostoru, např. interpretace bodů, vysvětlení 

vývoje území v čase (střední hodnoty i variability). 

Nasazení prostorových analýz k řešení kriminálních případů lze dokumentovat na 

ukázkových studiích, jak ze zahraničí, tak i z domácí scény. 

Catalano [14] ve své práci představuje moţnosti uplatnění geografické analýzy na 

vyšetřování sériových trestných činů k odhadu umístění příštích potencionálních cílů 

a určení pobytu pachatele. Uvádí dvě případové studie, které popisují, jak mohou pomoci 

geografické analýzy sériové trestné činnosti k vyšetřování trestného činu. Popisuje 

techniky zaloţené na zaloţené na geografické struktuře stávajících zločinů pro zjištění 

moţného pobytu pachatelů a předpovídání lokalizace budoucích trestných činu.  

První případovou studií jsou sériové vraždy v Green River, spáchané mezi roky 

1982 aţ 1984 s 49 oběťmi. V této studii představuje techniku určování bydliště pachatele 

pomocí modelování dopravních vzdáleností. Byly vytvořeny různé scénáře k určení 

pravděpodobné průměrné vzdálenosti, kterou pachatel podnikl z místa bydliště do místa 

zločinu a zpět do svého bydliště. Nad body výskytů obětí byly vytvořeny obálky 

s rozdílnými velikostmi a tvary podle jednotlivých scénářů. Následně byly hodnoceny 
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průniky těchto obálek, které představují vymezení nejpravděpodobnějšího pobytu 

pachatele. Představené techniky ovšem přinesly poměrně nespokojivé výsledky, kdy 

zjištěná oblast byla příliš velká jak rozlohou, tak i počtem obyvatel v zjištěné oblasti 

ţijících. Výsledky byly tedy příliš nejednoznačné, neţ aby výrazně pomohly ve 

vyšetřování.  

 Druhou případovou studií jsou tzv. "Supersonic" ozbrojené loupeže čítající 35 

loupeţí spáchaných mezi 10.9. a 5.12.1999. Analýzy byly prováděny přímo v průběhu 

vyšetřování a měly za cíl predikci budoucích ohroţených cílových oblastí. První analýza 

proběhla po 22 loupeţi v listopadu roku 1999. Bylo zjištěno, ţe všechny zločiny byly 

spáchané 0.97 mil od dálnice s průměrnou vzdáleností mezi jednotlivými přepadeními 4.64 

mil. Nastaven byl buffer kolem dálnice s poloměrem 1.5 míle, další zločin se měl 

pravděpodobně vyskytovat 2.5 aţ 7.5 míle od posledního. Z posloupnosti činů vyšlo, ţe 

další nejpravděpodobnější čin se odehraje 5 aţ 30° západně od předchozího. 

Metodika začala výpočtem geografického středu stávajících zločinů (místo, kde je 

vzdálenost ke kaţdému zločinu minimalizována). Pro kaţdý zločin byl vypočten úhel mezi 

předcházejícím zločinem a kartografickým severem. Tímto bylo moţné vypočítat 

sekvenční změny ve směřování zločinu. Pachatelé se snaţili vytvořit náhodný vzor, ale 

nevědomky vytvořil jednotný model zaloţený na jejich výběru lokalit. Tento vztah bylo 

moţno kvantifikovat a za uţití jednoduchých lineárních regresí předvídat, jaké bude příští 

směr.  

V závěru práce Catalano zdůrazňuje, ţe v případu Green River bylo moţné 

modelovat chování pachatele pomocí scénářů, ale bez prostředků pro posouzení vhodnosti 

uskutečnění pravděpodobnosti konkrétních scénářů nebyly výsledky zvláště uţitečné. 

Analýza Supersonic ukázala, ţe podle mapování individuálních cílů bylo moţné omezit 

předpovědi budoucích trestných činů na menší plochy resp. jen několik konkrétních cílů. 

Za zmínku stojí i práce české autorky Klufové [7] hodnotící nehodovost a 

kriminalitu na území města České Budějovice pomocí deskriptivní prostorové analýzy dat 

s vyuţitím programu CrimeStat. Nehodovost je hodnocena pro období mezi 22. – 

27.4.2005 a 18. – 31.8.2005. Dává náhled na rozmístění událostí, popis prostorového 

rozloţení událostí (standardní odchylku a rozptyl) vizualizovaný elipsami.  
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Závěrem je identifikace nejrizikovějších lokalit v Českých Budějovicích z pohledu 

koncentrace nehodovosti. Kriminalita je zastoupena výskyty loupeţí pro období květen-

červen 2005 a říjen-listopad 2005 ukazuje zde opět rozmístění událostí, popis prostorového 

rozloţení událostí (standardní odchylku a rozptyl) vizualizovaný elipsami. Provedenými 

analýzami je moţné usuzovat prostorové změny kriminality, tedy sledovat prostorové 

změny jejich rozptylů. Ze získaných informací lze stanovit trendy v pohybu pachatelů, či 

výběr oblíbených lokalit pro páchání trestné činnosti. V práci jsou identifikovány konkrétní 

nejrizikovější ulice a křiţovatky co do koncentrace nehodovosti. Tyto jsou v závěru 

diskutovány z pohledu frekventovanosti dopravy a přehlednosti.  

Případové studie prokázaly nepostradatelnou úlohu geografického hodnocení 

kriminality zejména pro potřeby plánování preventivních opatření, ale i jako vodítka 

k úspěšnému řešení konkrétních trestných činů. Ve všech studiích vystupuje mimo jiné i 

potřeba kvalitně lokalizovaných bodových výskytů jednotlivých hodnocených incidentů. 

Vstřícný přístup zástupců policie ČR umoţnil zajištění nezbytných dat, z nichţ je moţno 

pomocí připravené metodiky získat poţadované informace pro provedení poţadovaných 

prostorových analýz z bodově lokalizovaných událostí.   
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