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Anotace 

Tato diplomová práce je věnována problematice kriminality a jejího vztahu 

k prostoru v městském prostředí. Předmětem zkoumání je kriminalita v Ostravě v průběhu 

roku 2009 a její vazba na předem určené objekty, které mohou mít pro výskyt kriminality 

ve městě určitý význam. První kapitoly jsou věnovány krátkému teoretickému náhledu na 

environmentální kriminologii a časovou distribuci kriminality. Navazuje část popisující 

chyby v datech, které je třeba brát při hodnocení výsledků analýz v úvahu. V dalších 

kapitolách je popsána praktická část práce skládající se z lokalizace vybraných objektů na 

území města Ostravy, přípravy dat pro analýzu kriminality a samotné analýzy kriminality  

v lokalitách vybraných objektů. Předposlední kapitola je věnována studiu vlivu časové 

složky na výskyt kriminality. V závěru je pak provedeno vyhodnocení získaných výsledků. 

 

Klíčová slova: 
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Annotation 

This diploma thesis deals with the issue of crime and its relation to space in the 

urban environment. The subject of investigation is crime in Ostrava in 2009 and its link to 

the predetermined objects that can have on the occurrence of crime in the city some 

importance. The first chapters are devoted to a brief theoretical view of environmental 

criminology and temporal distribution of crime. Follows a part describing mistakes in the 

data, which should be taken in evaluating the results of analyses into account. In the 

following chapters is described a practical part of thesis consisting of localization of 

selected objects in the city of Ostrava, data preparation for analysis of crime and crime 

analysis itself in areas of selected objects. The penultimate chapter is dedicated to study the 

influence of time on the occurrence of crime. At the end is an evaluation of the results. 
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Úvod 

Výběr tématu Vztah kriminality a místa v městském prostředí pro svou 

diplomovou práci pro mě představoval velkou výzvu. Problematika kriminality je sama o 

sobě odjakživa velice ožehavým a zajímavým tématem. Vždyť problém kriminality  

a otázka jejího trestání provází lidstvo od počátku věků. Možnost zabývat se tímto sociálně 

patologickým jevem ve vztahu k prostoru, navíc v prostředí pro mne tak dobře známém 

jako je město Ostrava, mě velice oslovila. 

Koncepce prostoru nebyla při studování kriminality brána v úvahu odjakživa. 

Teprve v 19. století při vzniku geografie kriminality průkopníci této disciplíny Guerry  

a Quetelet empiricky dokázali, že se kriminalita napříč prostorem liší. Už v té době nebyly 

předmětem zkoumání pouze mapy a vizualizace rozdílů na nich, ale také statistické vztahy 

mezi kriminalitou, chudobou nebo taky úrovní vzdělání.(Piquero, 2010) V dnešní době 

význam prostoru v oblasti sociologie a obzvláště kriminologie neustále roste. Nové metody 

a především vyspělejší technologie tomuto trendu dozajista napomáhají. Velkou roli v této 

oblasti hrají geografické informační systémy, které v dnešní době umožnují zpracovávání 

velkého množství prostorových dat, jejich prostorové analýzy či jejich rychlou vhodnou 

vizualizaci. 

Také v případě této diplomové práce jsou geografické informační systémy 

nezbytným nástrojem pro zkoumání daného tématu. Využitím jejich možností bylo do jisté 

míry docíleno získání přehledu o výskytu kriminality ve městě Ostrava a jejího vztahu 

k jednotlivým částem tohoto města a k objektům zájmu. Existuje řada aspektů, které 

komplikují úplné odhalení vztahu kriminality k prostoru v prostředí Ostravy, ale i jiných 

měst. Mezi tyto hlediska patří mimo jiné výskyt latentní kriminality, nepřesnost dat či 

jejich špatná dostupnost. 

Práce samotná lze rozdělit na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části 

jsou zmíněny náhledy na kriminalitu ve vztahu k prostoru, časová distribuce výskytu 

trestné činnosti a výše zmíněné aspekty komplikující analýzu kriminality. V části praktické 

je pak popsán postup při získávání potřebných dat, jejich úprava a analýza ve vztahu 

k prostoru a času. V závěru jsou pak poznatky z těchto analýz shrnuty. 
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1. Cíle práce 

Cílem této diplomové práce je popsat vztah kriminality a místa v městském 

prostředí, konkrétně v Ostravě. Práce se zabývá výskytem a strukturou kriminality napříč 

jednotlivými typy lokalit ve městě Ostrava, jako jsou například školy, zastávky městské 

hromadné dopravy, sociálně vyloučené lokality či obchodní domy.  

Snahou této práce je zjistit, jak se napříč různými typy lokalit mění struktura  

a kvantita trestné činnosti. Součástí práce je také studium sezónního vlivu na trestnou 

činnost v jednotlivých lokalitách a denní aktivita trestné činnosti. Nedílnou součástí práce 

je lokalizace vybraných objektů a stanovení oblastí zájmu, ve kterých bude analýza 

kriminality probíhat. 

Velká část této práce, konkrétně výběr objektů a stanovení oblastí zájmu 

v Ostravě spolu s analýzou kriminální činnosti v lokalizovaných oblastech, je spojena 

s projektem pro Magistrát města Ostravy s názvem „Analýza kriminality v Ostravě v roce 

2009“, na kterém jsem se podílel. 

Práce se skládá z několika dílčích úkolů, které byly zadány následovně: 

 Lokalizace vybraných objektů a stanovení oblastní zájmu v Ostravě 

 Analýza kriminální činnosti v lokalizovaných oblastech 

 Studium sezónních vlivů na výskyt trestné činnosti 

 Denní aktivita trestné činnosti 

 Sumarry v angličtině 
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2. Kriminalita a místo 

Vztahem místa a kriminality se zabývá tzv. environmentální kriminologie. 

Jedněmi z předních odborníků v tomto oboru jsou Eck a Weisburd (1995), kteří se teorií 

vztahu kriminality a místa v relativně nedávné době zabývali. Podle nich lze teorie 

kriminality rozdělit na ty, které se snaží vysvětlit vznik pachatele a na ty, které se snaží 

pochopit vznik kriminálního činu. K popisu vztahu kriminality a místa autoři představují 

tři pohledy, které naznačují, že místo má zásadní význam pro pochopení kriminality. Tyto 

pohledy neboli teorie jsou následující: teorie racionálního jednání, teorie běžných činností 

a teorie struktury trestné činnosti. 

2.1. Teorie racionálního jednání  

Teorie racionálního jednání považuje výběr místa při spáchání zločinu za důležité 

hledisko, jelikož pachatelé si vybírají cíle a stanovují prostředky ke spáchání trestného činu 

způsobem, který lze racionálně vysvětlit. (Cornish, 1986) Jinými slovy, pachatelé si 

racionálně vybírají kdy, kde, jak a proti komu spáchají zločin. Například při přepadení si 

pachatel vybírá oběť, tak aby maximalizoval své šance na úspěch a naopak minimalizoval 

riziko dopadení. Tím pádem si vybírá oběť, kterou snadno přemůže a útočí ve tmě 

v temném zákoutí. (Jochelson, 1997) 

2.2. Teorie běžných činností 

Podle teorie běžných činností je pro zločin potřebný časový a prostorový souběh 

motivovaných pachatelů a vhodných cílů za nepřítomnosti jejich ochránců. (Cohen, 1979) 

Podle poslední verze této teorie je potřebná nepřítomnost takzvaných kontrolorů, kterých 

jsou podle Ecka (1995) hlavní tři typy. První dva typy kontrolorů představené Felsonem 

(1986) jsou dohlížitelé a ochránci. Dohlížitelé mohou být osoby, které mají přímý osobní 

vliv na pachatele. V přítomnosti těchto osob jsou potenciální pachatelé méně náchylní ke 

spáchání zločinu. Dohlížitelé mohou být lidé jako například rodiče, učitelé, přátelé či 

zaměstnanci. Na druhé straně jsou ochránci, kteří chrání potencionální cíle kriminality. 

Ochránci mohou být přátelé oběti nebo formální autority jako zaměstnanci ochranky nebo 

policie. (Jochelson, 1997) 

V návaznosti na Felsonovu práci a integraci místa do teorie běžných činností Eck 

(1994) navrhnul třetí typ kontrolorů, takzvané správce. Správci efektivně pečují o 

konkrétní místa tím, že v nich dohlížejí na chování (například vyhazovači).  Příležitost ke 

zločinu je tedy minimální, pokud jsou potencionální cíle či oběti kontrolovány ochránci, 

pachatelé dohlížiteli a místa správci. Pachatelé se musí nejdříve zbavit svých dohlížitelů, 

pak najít vhodný cíl nechráněný ochráncem a místo, kde není přítomen žádný správce. 
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Proto může přítomnost kterýchkoliv těchto kontrolorů kriminální aktivitu snížit a naopak 

jejich nepřítomnost zvýšit. (Jochelson, 1997) 

 

               Obrázek 1: Trojúhelník analýzy kriminality (zdroj Clarke, 2010) 

Z této teorie vychází trojúhelník analýzy kriminality uvedený výše, a který je 

základem pro další analytický nástroj tzv. klasifikaci tří hlavních druhů problémů. John 

Eck a William Spelman tyto problémy klasifikují pod označením „vlk“, „kachna“ a 

„doupě“. (Clarke, 2010) 

První druh problému tvrdí, že opakované problémy s přepadáním se obvykle 

týkají pachatelů, kteří si vybírají různé cíle na různých místech. Příkladem může být 

ozbrojený lupič, který přepadne několik bank za sebou. Příčinou tohoto problému je, že 

jsou pachatelé schopni vytipovat přechodně zranitelné cíle a místa. Správci, kteří mají 

dohlížet na tyto cíle a místa, mohou sice jednat tak, aby do budoucna předešli dalším 

útokům, pachatelé se však přesunou k dalším nedostatečně chráněným cílům a místům. 

Problémy tohoto typu umožňuje nedostatečné kontrola ze strany dohlížitelů. Druhý typ 

problému pojednává o tom, že opakovaná viktimizace se týká takových obětí, které jsou 

opakovaně napadány různými pachateli na různých místech. K tomuto problému dochází, 

když se oběti na různých místech neustále navzájem setkávají s potencionálními pachateli, 

ale nezvyšují bezpečnostní opatření ke své ochraně a jejich ochránci buď neexistují, nebo 

pracují neefektivně. Poslední typ problému je dán soustředěním různých pachatelů a cílů 

na jednom stejném místě. Například může jít o podnik, kde se ve velkém množství 

konzumuje alkohol a dochází zde často k různým šarvátkám. K těmto problémům dochází, 

když se potenciální cíle a pachatelé setkávají na místě se špatným či nefungujícím 

správcem. (Clarke, 2010) 
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2.3. Teorie struktury trestné činnosti 

Třetí náhled zmíněný Eckem (1995) je teorie struktury trestné činnosti, která 

kombinuje teorii racionálního jednání s teorií běžných činností k vysvětlení distribuce 

kriminality napříč prostorem. Tato teorie naznačuje, že způsob, kterým oběti a místa 

získávají pozornost pachatelů, ovlivňuje distribuci kriminality v čase a prostoru. Teorie 

struktury trestné činnosti tvrdí, že potencionální pachatelé zapojení do své běžné činnosti si 

všimnou cílů a míst bez ochránců či správců. Proto se tato teorie zajímá o interakci mezi 

pachateli a jejich fyzickým a sociálním prostředím. Pojem místo se tedy stává nezbytným 

pro teorii struktury trestné činnosti nejen proto, že místo je logicky ke spáchání kriminality 

potřebné, ale proto, že vlastnosti místa mohou ovlivnit pravděpodobnost výskytu trestné 

činnosti. Místa spojená s kriminální činností jsou například charakterizována prvky jako 

prodejny s alkoholem, hotelové domy, střední školy nebo opuštěné budovy. To však nutně 

neznamená, že například místa s prodejem alkoholu způsobují kriminalitu sami o sobě, ale 

spíše poskytují možnost rozšíření kriminality do svého okolí. Například Rossmo (1993) 

poukázal na to, že bary a noční podniky ležící ve vzájemné blízkosti a s přibližně stejnou 

zavírací dobou mohou způsobit davový efekt, který vede k nepokojům, kriminalitě a násilí. 

Proto sociální aktivity odehrávající se v blízkosti některého místa interagují se samotným 

fyzickým prostředím tohoto místa a zvyšují pravděpodobnost výskytu kriminality. 

(Jochelson, 1997) 

Trochu jiný náhled na teorii struktury trestné činnosti má ve své práci Felson 

(2003). Tato teorie pracuje se třemi hlavními pojmy: uzly, spoje a okraje. Uzly jsou místa, 

z nichž a na něž lidé cestují. Trestná činnost vzniká nejen uvnitř takovýchto lokalit, nýbrž i 

v jejich blízkosti. Každý pachatel hledá objekty kriminality kolem uzlů své osobní činnosti 

(například oblast domova, školy a zábavy) a spojů mezi nimi. Kromě toho spoje, které lidé 

používají při své  každodenní  činnosti,  úzce  souvisejí  s  místy,  kde  se  stávají  oběťmi  

trestné  činnosti.  Proto teorie struktury trestné činnosti věnuje takovou pozornost 

geografickému rozšíření trestné činnosti a rytmu denních činností. Třetí pojem teorie 

struktury trestné činnosti, okraje, znamená hranice mezi oblastmi, kde lidé bydlí, pracují, 

nakupují nebo vyhledávají zábavu. K některým trestným činům dochází spíše na okrajích, 

například k rasově motivovaným útokům, loupežným přepadením nebo krádežím v 

obchodech, protože na okrajích se setkávají lidé z různých oblastí, kteří se navzájem 

neznají. Význam okrajů vynikne při rozlišování místních a cizích, protože místní se 

obvykle dopouštějí trestné činnosti poblíž svých domovů, kdežto pro cizí je bezpečnější 

dopustit se deliktu na okraji a pak se stáhnout do své oblasti. 
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Jak uvádí (Clarke, 2010) různé studie prokázaly, že vzdálenost, kterou pachatel 

urazil od svého bydliště k místu trestného činu, je obvykle krátká. Obecně lze 

předpokládat, že se pachatelé dopouštějí trestné činnosti v okruhu dvou až tří kilometrů od 

svého domova. Například britský analytik kriminality Andy Brumwell, který nedávno 

dokončil svou analýzu tras více, než 250 tisíc pachatelů trestného činu ve sledovaném 

dvouletém období, zjistil následující závěry. Přibližně polovina tras mezi domovem 

pachatele a místem trestného činu byla kratší než 1,5 kilometru (což ovšem souvisí s 

hustotou obyvatelstva a strukturou městské dopravy). Vzdálenost se lišila podle typu 

trestné činnosti, například za krádežemi v obchodech pachatelé cestovali déle, než za 

jinými trestnými činy. Délka trasy se u jednotlivých pachatelů výrazně lišila, přičemž ženy 

cestovaly dále než muži. Nejmladší pachatelé se omezili na bezprostřední okolí, naopak 

pachatelé ve věku mezi dvaceti a třiceti lety cestovali nejdále. Dalším příkladem může být 

analýza Susan Wernicklové z amerického Kansasu, jež dokazuje, že s rostoucím věkem 

pachatele se zvětšuje i vzdálenost k místu konání trestného činu. (Clarke, 2010) 

 

                           Obrázek 2: Teorie struktury trestné činnosti (zdroj Clarke, 2010) 

2.4. Místa se zvýšenou kriminalitou 

Dle Clarka (2010) můžeme rozlišit tři hlavní typy míst se zvýšenou kriminalitou, 

jejichž vznik má vždy různé důvody. Prvním typem jsou místa, která podporují 

kriminalitu. V tomto případě se jedná o místa, na kterých se z nejrůznějších důvodů 

koncentruje velké množství osob. Velké množství osob znamená velké množství 

příležitostí pro to, aby se na jednom místě v jednom čase setkali pachatelé a jejich cíle. 

Příkladem mohou být nákupní centra, dopravní uzly či velké kulturní a sportovní události. 
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Druhým typem jsou místa, která přitahují kriminalitu. Taková místa nabízejí řadu 

příležitostí ke spáchání trestného činu a pachatelé těchto činů jsou si tímto faktem dobře 

vědomi. Pachatelé mohou tuto oblast pouze navštěvovat, nebo se do ní i trvale přesídlí. 

Příkladem mohou být místa využívaná pro prostituci nebo pro obchod s drogami. 

Posledním typem jsou místa, která umožňují kriminalitu. Tato místa vznikají tam, kde 

neexistuje žádná přirozená sociální kontrola či jiný dohled nad dodržováním pravidel. 

Příkladem může být nedostatečný dozor na parkovišti, který umožní, že se na něm začnou 

scházet potenciální pachatelé, což může v důsledku znamenat větší počet krádeží z aut. 

Oproti těmto místům přišli Patricia a Paul Brantinghamovi (1993) s konceptem 

kriminálně neutrálního místa. Kriminálně neutrální místo je taková oblast, která 

nepřitahuje pachatele ani jejich cíle a kde přiměřeně funguje přirozená sociální kontrola. 

Počet trestných činů v takovýchto místech je relativně nízký. Jejich porovnáváním  

s kritickými místy lze určit rozdíly, které v kritických místech způsobují problémy. 

(Clarke, 2010) 

Lze obecně předpokládat, že místa se zvýšenou kriminalitou se stávají 

závažnějším problémem v případě, že na nich dojde ke zvýšení počtu cílů nebo počtu 

pachatelů, anebo pokud se sníží míra kontroly nad chováním lidí, kteří se v těchto místech 

vyskytují. Tyto aspekty často působí současně. Pokud se například zlepšením dopravní 

dostupnosti zvýší počet nakupujících v určitém obchodním středisku, zvýší se zde 

pravděpodobně i počet krádeží, což samozřejmě přiláká i více pachatelů. Zvýšený počet 

trestných činů pak může vést k úbytku nakupujících a obchodů, což může postupně vést ke 

zhoršení správy a dohledu nad tímto místem. Místo, které bylo zpočátku místem 

podporující kriminalitu, se tak postupně vyvinulo v místo přitahující kriminalitu a nakonec 

se pravděpodobně stane místem, které kriminalitu umožňuje. (Clarke, 2010) 
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3. Časová distribuce kriminality 

Pravidelnost nejrůznějších aktivit má na výskyt trestné činnosti velký vliv. 

Poklesy či nárůsty dopravy, vyplívající z dojíždění obyvatel za prací, do škol či na nákupy 

významně mění množství potencionálních cílů například na dopravních uzlech či 

parkovištích. Což souvisí s dobou, kdy dochází k incidentům na těchto místech nejčastěji. 

Dále například dochází k nejvíce případům přepadení či oloupení opilců o pátečních či 

sobotních nocích, v době, kdy se zavírají bary, protože tehdy se po ulicích pohybuje 

nejvíce cílů přepadení. Při studiu časové distribuce kriminality lze brát v úvahu denní a 

týdenní rytmy kriminality či delší časová období jako jsou měsíce a roky. (Clarke, 2010) 

V případě kratších časových úseků studia kriminality je důležitým aspektem 

přítomnost dvou rytmů pracovní dny/víkend. Různá zařízení fungují v různých rytmech,  

a ty mohou výrazně ovlivňovat vznik problémů. K rozpoznání důležitých cyklů různých 

činností, které se mohou podílet na existenci problému, je vhodné sestavit si tabulku cyklů, 

během nichž k trestným činům dochází. Výsledky je rovněž vhodné zobrazit graficky. 

Protože pro jednotlivé dny mohou být charakteristické různé rytmu, je doporučeno 

jednotlivé dny a hodiny shrnout v jednom grafu. Ratcliffe (2004) rozeznává tři typy 

koncentrace případů v čase. Prvním typem je rozptýlený vzorec, kdy k případům může 

docházet relativně pravidelně v průběhu celého dne. Druhý typ nazývaný jako ohraničený 

vzorec se vyznačuje tím, že jednotlivé případy se koncentrují v konkrétním časovém 

rozpětí, například v době dopravní špičky. Třetím typem je akutní vzorec, v němž jsou 

případy nahuštěné do krátkého časového období. Tyto typy koncentrace případů v čase 

jsou sice navrženy pro krátký časový úsek, lze je však použít i pro týdenní cykly.  

(Clarke, 2010) 

V případě dlouhodobého sledování počtu případů či jejich míry v čase lze časový 

vývoj rozdělit na tři základní složky. Celkový trend ukazuje, zda se problém  

v dlouhodobém rámci zhoršuje, zlepšuje nebo zůstává stejný. Další složkou jsou sezónní, 

denní a týdenní cykly a poslední složkou jsou náhodné výkyvy způsobené velkým počtem 

méně významných vlivů. Pro systematické zkoumání časového průběhu kriminality se 

používá označení analýza časových řad. Cykly lze rozpoznat porovnáváním stejných 

měsíců v jednotlivých rocích. Analýza časových řád slouží i jako nástroj pro hodnocení 

efektivnosti zavedených opatření. Čím delší je období, z nějž jsou k dispozici data, tím 

snazší je potvrzení či vyvrácení účinnosti opatření. (Clarke, 2010) 

  



Jakub Ohanka: Vztah kriminality a místa v městském prostředí 

2012                                                                                 9 

4. Chyby v kriminologických datech 

Při analýze kriminality si je třeba uvědomit, že data o stavu kriminality zcela 

nevypovídají o skutečné situaci. Je třeba brát v úvahu fakt, že údaje o kriminalitě, které má 

policie k dispozici, popisují pouze kriminalitu registrovanou a nikoliv kriminalitu latentní, 

která dle některých odhadů tvoří více než 50 % celkové kriminality. Druhým problémem je 

skutečnost, že prostorové vymezení trestných činů není řešeno zcela ideálně a ne vždy je 

tedy možné všechny registrované trestné činy s jistotou lokalizovat. Tato skutečnost  

v případě zahrnutí prostorové složky do analýzy kriminality znamená značné zkreslení 

skutečné situace. Detailnější popis těchto problémů je uveden v následujících 

podkapitolách. 

4.1. Latentní kriminalita 

Závažným problém při analýzách kriminality je existence tzv. latentní kriminality. 

Latentní kriminalita tvoří rozdíl mezi kriminalitou skutečnou a registrovanou. (Štáblová, 

2008) Rozdělení kriminality na evidovanou a latentní je zobrazeno na následujícím 

obrázku, který však neobsahuje odkaz na trestné činy ohlášené, ale neevidované a dále 

nešetřené. 

 

                                         Obrázek 3: Rozdělení kriminality (zdroj Marešová, 2011) 

Odhad rozsahu latentní kriminality je stále nedořešeným problémem. V současné 

době je latentní kriminalita mapována především prostřednictvím viktimologických 
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výzkumů. V Česku jiný výzkum latentní kriminality než viktimologický dosud nebyl 

realizován, a proto jsou k objasnění náplně latentní kriminality často užívány poznatky ze 

zahraniční odborné literatury. Příkladem mohou být poznatky z některých německých 

publikací, které například tvrdí, že latentní kriminalita je v zásadě u všech druhů 

kriminality větší než registrovaná. Rozsah latentní kriminality a počet druhů latentních 

trestných činů je tak obsáhlý, že do viktimologických výzkumů, které se snaží latentní 

kriminalitu mapovat, všechny druhy nebývají řazeny, ale bývá vybráno vždy jen několik 

v době výzkumu nejdůležitějších trestných činů. (Marešová, 2011) 

Latentní kriminalita může být dle Marešové (2011) rozdělena do několika skupin. 

První skupina obsahuje latentní trestné činy, u nichž se odhad četnosti jejich výskytu 

pohybuje v řádech několika set až desetitisíců skutků ročně. Do této skupiny patří 

například: drobné krádeže v obchodech, pouliční krádeže, porušování autorského práva, 

přijímání úplatků, zanedbání povinné výživy, podílnictví, podávání alkoholických nápojů 

nebo anabolických látek mládeži a další. Druhá skupina obsahuje latentní trestné činy,  

u nichž se odhad četnosti jejich výskytu pohybuje v řádech několika set až tisíců skutků 

ročně a těžko kvantifikovatelné skutky. Příkladem mohou být: krádeže kol, krádeže aut, 

násilí ve školách, vyhrožování a vydírání, vandalismus, výtržnictví, rvačky, domácí násilí, 

zatajení věci, veřejné ohrožení, hazardní hry či mnoho jiných. Poslední skupinou jsou 

latentní trestné činy, u nichž odhad četnosti jejich výskytu není příliš vysoký, ale jedná se  

o závažné trestné činy jako například: pohlavní zneužívání, loupeže, pojistné podvody, 

znásilnění či vraždy maskované jako dopravní nehody, sebevraždy a podobně.  

Některé kriminologické studie se snaží dobrat poznání, z jakých důvodů oběti 

trestnou činnost neoznámily. Nejčastějším argumentem je, že škoda, kterou zločinem 

utrpěly, nebyla vysoká. Řada poškozených nevěří, že by policie mohla s danou věcí cokoli 

učinit. U deliktů násilné povahy nabývají na významu také důvody spojené s tím, že oběť 

si přeje tuto záležitost vyřešit sama. (Tomášek, 2010) 

Podle Marešové (2011) je latentní kriminalita v České republice minimálně stejná 

jako kriminalita orgány činnými v trestním řízení evidovaná. Její opomíjení tedy musí 

negativně ovlivňovat jak občany, tak i samotné pachatele. Pachatelé jsou utvrzování v tom, 

že kriminalita se značné části pachatelů vyplácí a že existuje reálná šance nebýt za 

kriminální skutek potrestán. 
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4.2. Nepřesná lokalizace výskytu trestné činnosti 

Problematickou lokalizace trestné činnosti z dat od Policie ČR se zabýval Calábek 

(2011). K dispozici měl data dokumentující kriminalitu v podobě výskytů trestných činů i 

přestupků na území města Ostravy pro rok 2009 a část roku 2010. Prostorové vymezení 

činu bylo tvořeno adresními atributy, tj. název obce, části obce, ulice, číslo popisné a číslo 

orientační, uváděnými pouze ve formě volných textů. Dalším upřesňujícím atributem byl 

subjektivní popis lokality policistou.  

Po provedení průzkumové analýzy dat byla zjištěna řada chyb, které data 

obsahovala. Jako například u atributu názvu obce, kde se v některých případech objevovaly 

překlepy, názvy městských obvodů či názvy okolních obcí. V nejhorších případech tento 

atribut nebyl vyplněn vůbec. Podobné chyby byly odhaleny i v případě atributu části obce, 

kde téměř 10 % všech záznamů tento atribut neobsahovalo vůbec. S přibývajícím 

detailnějším náhledem na lokalizaci výskytu skutků počet chyb v datech rostl. Důkazem je 

fakt, že číslo popisné bylo vyplněno pouze u 35 % záznamů a číslo orientační u 44 % 

záznamů. Celkově průzkumová analýza dat odhalila špatný stav získaných dat, kdy se  

v řadě případů objevují překlepy, nestandardizované zadání či nevyplněné údaje. 

Požadované údaje byly vyplněny pouze v případě 65 % záznamů. (Calábek, 2011) 

Dle Calábka (2011) existuje hned celá řada příčin tohoto stavu dat. 

Nejvýznamnější příčina je shledávána přímo ve struktuře informačního systému evidence 

trestního řízení, kdy systém nedisponuje číselníky názvů a hierarchií lokalizace. Samotní 

policisté jsou pak odkázáni na ruční zadávání, které je velmi náchylné na překlepy a 

nejednotné názvosloví. Další příčinou je skutečnost, že samotný skutek se nemusí vázat na 

konkrétní místo se známou adresou. V neposlední řadě je na vině i samotná oběť, protože 

často není schopna sama určit, kde přesně se skutek stal. Skutečnost, že data obsahují řadu 

chyb a nepřesností, vede k provedení nezbytné harmonizace všech záznamů, která je  

v mnoha případech velmi pracná a časově náročná. 
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5. Lokalizace vybraných objektů a stanovení oblastí 

zájmu v Ostravě 

První praktickou částí této práce bylo stanovení zájmového území pro následnou 

analýzu a studium výskytu trestné činnosti. Zájmovým územím jsou pro potřeby této práce 

chápány skupiny objektů či lokalit stejného typu mající na kriminalitu určitým způsobem 

vliv. Tyto zájmové oblasti bylo po jejich vymezení zapotřebí vhodným způsobem 

lokalizovat a digitalizovat do podoby vektorových prostorových dat. Postup těchto 

prvotních kroků práce je popsán v následujících podkapitolách.  

5.1. Výběr zájmových objektů 

Výběr zájmových objektů a lokalit pro účel této práce byl přizpůsoben 

požadavkům projektu Analýza kriminality v Ostravě v roce 2009. Tyto požadavky ze 

strany Magistrátu města Ostravy byly předány ve formě písemného seznamu konkrétních 

lokalit, ve kterých měla být analýza kriminality provedena. Seznam těchto lokalit a jejich 

popis je uveden níže. 

5.1.1. Školy 

První skupinou zájmových objektů byly školy prvních tří úrovní, tedy mateřské 

školy, základní školy a školy střední. K dispozici byl poskytnut seznam všech takovýchto 

škol na území města Ostravy a obcí spadajících do okresu Ostrava-město. Celkový počet 

těchto zařícení včetně jejich odloučených pracovišť činí 239. Konkrétně jde o 118 

mateřských škol, 80 škol základních a 41 středních škol.  

5.1.2. Školní a další hřiště 

V tomto případě se jedná jednak o hřiště při základních školách, která jsou 

otevřená veřejnosti a také o hřiště, která jsou umístěna ve vnitrobloku některých ulic. 

Seznam se skládal z 28 vytipovaných hřišť, pro něž měla být analýza provedena. 

5.1.3. MDE Klub 

Jedná se o restauraci umístěnou na ulici Sokolská třída v Moravské Ostravě. 

Během týdne je tato restaurace navštěvována především v době obědů, popřípadě během 

večerních hodin, kdy je možno využít nabízenou bowlingovou dráhu. Během víkendu jsou 

zde pořádány akce a zavírací doba je posunuta na časné ranní hodiny. Tento klub je 

umístěn v centru města, necelých 200 metrů od Masarykova náměstí. 
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5.1.4. Hustá sídlištní zástavba 

V případě husté sídlištní zástavby byly myšleny lokality v okolí hustě obydlených 

částí Ostravy, ve kterých je pozorován především vyšší výskyt mládeže. Jedná se o lokality 

v jižní části Ostravy a to v městských obvodech: Vítkovice, Ostrava–Jih, Stará Bělá, Nová 

Bělá, Proskovice a Hrabová.  Jako specifikace konkrétních lokalit byl dodán seznam 35 

lokalit včetně jejich zaznačení na tištěném leteckém snímku. 

5.1.5. Stodolní ulice a její okolí 

Další lokalitou je proslulá Stodolní ulice a její okolí, které bylo definováno dle 

Mapy stodolní ulice (2011) po obvodu ulic Nádražní, Janáčkova, Porážková, Kolejní a 

Hollarova. 

5.1.6. Hotelové domy a komerční ubytovny 

V tomto smyslu se jednalo o hotelové domy a komerční ubytovny poskytující 

ubytování sociálně slabším občanům. Ke specifikaci byl rovněž dodán písemný seznam 42 

takovýchto zařízení. 

5.1.7. Zastávky městské hromadné dopravy 

Bezesporu nejpočetnější skupinou lokalit jsou zastávky městské hromadné 

dopravy (dále jen zastávky MHD). Vzhledem k tomu, že jsou jednotlivá stanoviště 

dopravních prostředků spadající pod jeden název zastávky od sebe vzdáleny několik 

desítek metrů, bylo třeba uvažovat každé stanoviště zvlášť. Takže například v případě 

zastávky Poruba vozovna se jedná hned o 6 takovýchto stanovišť. 

5.1.8. Sociálně vyloučené lokality 

Podle Programu sociální integrace (2012) jsou sociálně vyloučené lokality místa  

a objekty, které ztratily své původní využití a leží v takové části města, která se nerozvíjí. 

Na malém prostoru v přelidněných bytech nejnižší kategorie zde žijí rodiny a jednotlivci, 

kteří jsou vesměs dlouhodobě nezaměstnaní a jsou závislí na sociálních dávkách. 

Popisem takovýchto lokalit v Ostravě a jejím okolí se zabýval Kvasnička (2010), 

v jehož zprávě je výčet takovýchto konkrétních lokalit uveden. Z tohoto výčtu byl pak 

Magistrátem města Ostrava vytvořen seznam 14 těchto lokalit, ve kterých měla být analýza 

provedena. 

5.1.9. Obchodní domy a centra 

Poslední skupinou lokalit, kterou se tato práce zabývá, jsou obchodní domy a 

centra. Ačkoli tato skupina nebyla původně součástí projektu analýzy kriminality 
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v Ostravě, z pohledu trestné činnosti, a to zejména trestné činnosti majetkové povahy tato 

zařízení představují místa, kde je koncentrace těchto činů vysoká. 

 Z toho důvodu byl dodatečně pro potřeby analýzy vytvořen seznam největších 

ostravských obchodních domů, obchodních center a obchodních středisek.  

5.2. Lokalizace a digitalizace vybraných objektů a lokalit 

Dalším krokem po vyčlenění seznamu všech objektů a lokalit byla jejich přesná 

lokalizace a digitalizace do podoby vektorových prostorových dat. Vzhledem k různé 

povaze těchto zájmových oblastí se naskytovalo několik možností jak tento krok provést.  

Samozřejmě nejjednodušší možností je získání datové vrstvy od vhodného 

poskytovatele, v tomto případě Magistrátu města Ostravy. Tato možnost však byla ve 

většině případů nemožná, jelikož datové sady s takto specifickými objekty nejsou 

k dispozici. V případech, kdy byla k dispozici celá adresa vybraného objektu, bylo možno 

využít vrstvu adresních míst ČR poskytovanou Českým statistickým úřadem v rámci 

registru sčítacích obvodů a budov. Poslední možností bylo objekty jednotlivě lokalizovat 

pomocí některého webového mapového serveru a ručně je digitalizovat, či převést jejich 

GPS souřadnice na souřadnice souřadnicového systému S-JTSK, ve kterém byla data 

zpracovávána.  

Rovněž bylo třeba zvážit, které objekty budou prezentovány bodovým či 

polygonovým prostorovým prvkem. Vzhledem k tomu, že tato část práce byla součástí 

projektu, byl tento krok konzultován se zadavateli projektu a dalšími spolupracovníky, 

kteří se na projektu podíleli. 

5.2.1. Poskytnutá lokalizovaná data 

Jak již bylo výše zmíněno, ve většině případů bylo získání vhodných dat přímo ve 

vektorové podobě nemožná. Výjimkou byly vrstvy zastávek MHD a sociálně vyloučených 

lokalit.  

První zmíněná vrstva byla poskytnuta Magistrátem města Ostravy. Tato bodová 

vrstva obsahuje více než 900 bodů jednotlivých zastávek tramvajových, autobusových a 

trolejbusových linek rozlišených podle typu dopravního prostředku, zóny a směru jízdy 

dopravního prostředku. Pro potřeby následujících analýz je tato vrstva zcela vyhovující. 

Druhá vrstva obsahující polygony sociálně vyloučených lokalit uvedených 

 v (Kvasnička 2010), byla poskytnuta Mgr. Tomášem Inspektorem. 
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5.2.2. Objekty lokalizované pomocí vrstvy adresních míst ČR 

V případě škol, hotelových domů a ubytoven, hřišť při základních školách a MDE 

Klubu, byly zadavatelem poskytnuty seznamy těchto zařízení, které kromě názvu 

obsahovaly celou adresu daného zařízení. V takovémto případě se nabízela možnost dané 

adresy vhodným způsobem propojit s vrstvou adresních míst, která již sama o sobě 

obsahovala prostorovou informaci v podobě souřadnic v souřadnicovém systému S-JTSK.  

Jelikož byly seznamy těchto objektů většinou uloženy ve formátu Microsoft Word 

či Microsoft Excel ve formě tabulek v nepříliš vhodné podobě, bylo třeba provést několik 

úprav. Záznamy byly většinou uloženy v tabulkách obsahující dva atributy, a to název 

zařízení a celá adresa. Prvním krokem tedy bylo nakopírování všech těchto záznamů do 

jedné společné tabulky a rozdělení atributu celé adresy na oddělené atributy názvu ulice, 

čísla popisného a čísla orientačního. Dále byly přidány atributy popisující typ objektu a  

jednoznačný identifikátor objektu. Již v tomto kroku však byl odhalen první problém. Ne  

u všech záznamů byly v adrese obsaženy čísla popisné i orientační. U některých záznamů 

bylo obsaženo pouze číslo popisné, u jiných jen číslo orientační. V takovýchto případech 

muselo přijít na řadu ruční ověření adresy. Samotné ruční ověřování adresy probíhalo 

pomocí mapového serveru mapy.cz, který po zadání vyhledání takovéto necelé adresy 

nabídne několik výsledků hledání s již celou platnou adresou. Z těchto výsledků pak lze 

díky popiskům v mapě či dodatečným informacím o budově zjistit, který z těchto výsledků 

je právě hledaný objekt. 

Po dohledání všech potřebných atributů objektů bylo možno takto upravenou 

tabulku importovat do prostředí aplikace Microsoft Access, kde byla rovněž importována 

atributová tabulka adresních bodů ČR s body vybranými pouze pro okres Ostrava-město. 

Následně bylo pomocí SQL příkazu provedeno vnitřní spojení těchto dvou tabulek na 

základě atributu název ulice a číslo popisné a tabulce objektů byla přidělena prostorová 

složka obsažená v atributech souřadnic. A však i zde došlo na jeden problém. Ne všechny 

záznamy v tabulce objektů neměly zapsaný název ulice správně, konkrétně tedy u malé 

části záznamů byly názvy ulic zkráceny, což samozřejmě vedlo k tomu, že ke spojení mezi 

tabulkami nedošlo. Chyba byla následně odstraněna dohledáním správných názvů ulic  

a opětovným propojením tabulek. 

Tabulka objektů tedy byla doplněna o prostorovou složku a mohla být 

importována do prostředí ArcMap, kde byly objekty pomocí souřadnic zobrazeny v podobě 

bodů. V případě škol a hotelových domů a ubytoven bylo dohodnuto, že tyto objekty 

budou lokalizovány pouze pomocí bodového prvku. V případě hřišť při základních školách 

však tyto body pouze sloužily k orientaci na mapě, protože výsledná vrstva musela být ve 
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formě polygonu a byly tedy vektorizovány nad leteckým snímkem. Výše zmíněným 

postupem bylo docíleno lokalizace 100 % všech vybraných objektů. 

5.2.3. Objekty lokalizované pomocí mapového serveru 

Zbylé objekty již svou konkrétní adresu uvedenou v seznamu neměly a jejich 

poloha byla popsána pouze pomocí názvu ulice či jiných pomocných atributů. Informace  

o těchto objektech tedy bylo nutno dohledat na internetu či mapovém serveru a jejich 

digitalizace byla prováděna ruční vektorizací nad leteckým snímkem připojeným pomocí 

WMS služby. 

V případě hřišť, která byla umístěna ve vnitroblocích a nikoli při základních 

školách a lokalizace nemohla být tedy provedena pomocí adresních bodů, bylo nutné tyto 

vnitrobloky podle názvu ulice vyhledat na portálu mapy.cz a zapsat si jejich GPS 

souřadnice ve formátu přepočítaném na stupně do tabulky. Tento stejný postup byl 

proveden i v případě obchodních domů a Stodolní ulice. Takto vytvořená tabulka se 

souřadnicemi objektů, jejich typem a jednoznačným identifikátorem byla načtena do 

ArcMapu, kde byly objekty v souřadnicovém systému WGS 84 vykresleny jako body, 

které byly následně převedeny do nové vrstvy v souřadnicovém systému S-JTSK. 

Vzhledem k tomu, že vrstvy hřišť, obchodních domů i Stodolní ulice měly být ve 

formě polygonu, musely být tyto objekty vektorizovány nad leteckým snímkem a právě 

vytvořené body, sloužili pro orientaci v mapě při samotném vektorizování. Polygony hřišť 

byly tvořeny podle viditelné hranice mezi hřištěm a okolními pozemky, polygony 

obchodních domů obsahovaly samotné obchodní domy spolu s parkovišti a polygon ulice 

Stodolní byl vymezen dle Mapy Stodolní ulice (2011) po vnějším obvodu ulic Nádražní, 

Janáčkova, Porážková, Kolejní a Hollarova. 

Při lokalizaci a vektorizaci lokalit husté sídlištní zástavby se situace lišila. Spolu 

se seznamem těchto lokalit byly dodány letecké snímky se zákresem daných lokalit. 

S pomocí těchto snímků byly tyto lokality vektorizovány do polygonové vrstvy. 
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6. Zpracování dat pro potřeby analýzy 

Lokalizace a digitalizace všech zájmových objektů a lokalit byla úspěšně 

dokončena a k dispozici byly 4 vrstvy bodové (školy, MDE Klub, hotelové domy a 

komerční ubytovny a zastávky MHD) a 5 vrstev polygonových (školní a další hřiště, hustá 

sídlištní zástavba, Stodolní ulice a její okolí, sociálně vyloučené lokality a obchodní domy 

a centra). V tuto chvíli bylo třeba zvážit, jakým způsobem bude analýza probíhat a zvolit 

vhodnou metodiku pro další postup. Po dohodě se zadavateli a ostatními, kteří se na 

projektu podíleli, byl dohodnut postup, při kterém budou kolem lokalizovaných objektů 

vytvořeny obalové zóny, v nichž bude kriminalita analyzována. 

6.1. Vytvoření obalových zón 

Vzhledem k rozdílné povaze jednotlivých skupin objektů, především díky tomu, 

že některé objekty byly digitalizovány jako bod a některé jako polygon, bylo zapotřebí 

určit k jednotlivým skupinám objektů prostor, ve kterém bude kriminalita analyzována. 

Tento prostor představoval buďto prostor vymezený samotným polygonem objektu, nebo 

obalovou zónu (v tabulce OZ) různého dosahu. V následující tabulce je přehled 

jednotlivých skupin lokalit s prostorem určeným k analýze. 

Tabulka 1: Přehled jednotlivých skupin lokalit s prostorem určeným k analýze 

Objekt Reprezentace Prostor pro analýzu 

Mateřské školy Bod OZ.: 0-50 m 

Základní a střední školy Bod OZ.: 0-100 m 

Školní a další hřiště Polygon Uvnitř polygonu, OZ.: 0-50 m, 50-100 m 

MDE Klub Bod OZ.:0-50 m, 50-100m, 100-141m, 141-200 m 

Hust. sídlištní zástavba Polygon Uvnitř polygonu, OZ.: 0-50 m, 50-100 m 

Stodolní ulice a okolí Polygon Uvnitř polygonu 

Hotelové domy a ubytovny Bod OZ.: 0-100 m, 100-141 m, 141-200 m 

Zastávky MHD Bod OZ.: 0-50 m 

Soc. vyloučené lokality Polygon Uvnitř polygonu 

Obchodní domy a centra Polygon Uvnitř polygonu 

Vytvořené obalové zóny obsahovaly všechny atributy jednotlivých objektů 

z původní vrstvy a atribut velikosti zóny. Nejdůležitějšími atributy pak byl identifikátor 

lokality složený ze zkráceného názvu typu objektu (například MS pro mateřskou školu) a 

pořadového čísla objektu v seznamu, a právě atribut velikosti zóny. 
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Vzhledem k tomu, že u několika objektů bylo vytvářeno více různě vzdálených 

obalových zón, mohla být kriminalita v okolí těchto objektů nadhodnocena. Pokud by se 

některý trestný čin odehrál v obalové zóně 0 – 50 m automaticky by byl počítán i do zóny 

dosahující do 100 m.  Způsob jak tomuto jevu předejít, bylo odečíst od obalových zón 

většího dosahu obalové zóny dosahu menšího. Tím pádem vznikly okolo objektů prstence, 

ve kterých nebyla kriminalita kumulativně nadhodnocována. Postupným odečítáním 

menších obalových zón od zón větších vznikaly požadované prstence. Problém ovšem 

nastal ve chvíli, kdy byly objekty v tak blízké vzdálenosti, že menší obalová zóna jednoho 

objektu zasahovala do větší obalové zóny objektu vedlejšího. Tím pádem by zóna menší 

umazala nejenom požadovaný prostor větší zóny téhož objektu, ale i částečně větší zónu 

objektu vedlejšího. 

 

                       Obrázek 4: Problém při tvorbě obalových zón 

Aby k takovýmto nechtěným ořezům nedocházelo, bylo třeba od sebe odečítat 

pouze obalové zóny se stejným identifikátorem lokality. Po dokončení všech těchto úprav 

byly všechny vrstvy obalových zón uloženy do vrstvy jedné, ve které byly označeny 

jednoznačným identifikátorem složeného z identifikátoru oblasti a dosahu prstence. Tedy 

například obalová zóna mateřské školy označené pořadovým číslem 9 (MS_9) obsahovala 

identifikátor „B_MS_9_50“, kde písmeno B značí, že se jedná od buffer, MS_9 je 

identifikátor mateřské školy a číslo 50 označuje dosah obalové zóny. Spolu s těmito 

obalovými zónami byly do nové vrstvy nakopírovány a označeny identifikátorem polygony 

objektů, které byly tímto způsobem digitalizovány. 
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6.2. Lokalizace kriminality 

V tuto chvíli byla plně připravena vrstva všech zájmových objektů a jejich okolí 

pro potřeby analýzy kriminality. Nyní bylo zapotřebí získat prostorovou informaci  

o kriminalitě, konkrétně kriminalitě v Ostravě v roce 2009. 

Touto problematikou se zabýval ve své diplomové práci Calábek (2011), který 

z anonymizovaného exportu evidence trestního řízení vytvořil bodovou vrstvu trestné 

činnosti na Ostravsku v roce 2009.  

Anonymizovaný export z informačního systému evidence trestního řízení (dále 

jen IS ETŘ) byl poskytnut Krajským ředitelstvím Policie ČR v součinnosti s Policejním 

prezídiem ČR. Informační systém evidence trestního řízení je provozován na intranetu 

Policie ČR. Poskytnutá data popisují kriminalitu v podobě výskytů trestných činů a 

přestupků na území Ostravy v roce 2009. Prostorová informace popisující výskyt činu je 

tvořena adresními atributy, tedy názvem obce, části obce, ulice, čísla popisného a čísla 

orientačního. Tyto informace byly uváděny pouze ve formě volných textů. Časové 

vymezení je zajištěno datem a časem započatí a ukončení páchání činu. Věcné vymezení je 

provedeno pomocí kódového označení druhu trestného činu. (Calábek, 2011) 

Tento anonymizovaný export z IS ETŘ byl v rámci práce Jakuba Calábka 

zpracováván prostřednictvím databáze, explorační analýzy dat, kontroly obsahu, 

digitalizace potřebných číselníků, opravy některých záznamu a vyloučením záznamů,  

u kterých se zjistilo, že nebyly uskutečněny. Dále byl vytvořen seznam objektů se 

souřadnicemi, které bylo v záznamech ETŘ možno identifikovat a určit tak přesněji polohu 

některých činů. Nakonec byla provedena vlastní lokalizace trestných činů a přestupků. 

(Calábek, 2011) 

V rámci projektu pro Magistrát města Ostrava byla provedena ještě dodatečná 

kontrola lokalizace a zpřesnění lokalizace. Tato kontrola a úprava záznamů byla prováděna 

ručně při kontrole výskytů na mapě a porovnání s popisem událostí. (Horák, 2011) 

Toto jsou však v rámci této práce pouze okrajové informace o činnostech, které 

této práci předcházely, a sám jsem se na nich nikterak nepodílel. Pro potřeby této práce a 

činnosti spojené s projektem pro Magistrát města Ostrava mi byla poskytnuta již hotová 

bodová vrstva kriminality obsahující prostorové vymezení v souřadnicích S-JTSK, časové 

vymezení prostřednictvím data a hodiny započatí a ukončení činu a věcné vymezení 

prostřednictvím kódového označení druhu trestné činnosti. 
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6.2.1. Bodová vrstva kriminality 

Před popisem a použitím vyhotovené vrstvy kriminality je nejprve nutné 

porozumět několika základním pojmům. 

Jednáním rozumíme jeden záznam v ETŘ, které má jedno číslo jednací, kde se 

eviduje doba spáchání (od, do), lokalita, způsob vyřízení případu a vztahuje se k němu 

pravděpodobně stejný pachatel či pachatelé. K jednomu jednání přísluší jeden či více 

skutků. Jedním jednáním tedy může pachatel naplnit skutkovou podstatu jednoho či více 

trestních činů a přestupků. Skutkem rozumíme trestné činy specifikované v §3 Trestního 

zákona nebo přestupky specifikované v §2 Zákona o přestupcích. (Horák, 2011) 

V obdržené bodové vrstvě jsou obsaženy jak trestné činy, tak přestupky, jejichž 

klasifikace byla prováděna pomocí číselníku takticko-statistické klasifikace.  

V následných analýzách byly využity pouze údaje o trestných činech a to z důvodu jejich 

větší závažnosti, výrazné početní převahy v obdržené vrstvě a řádného zařazení do tříd, 

nadtříd a kategorií takticko-statistické klasifikace. Pro úplné pochopení této vrstvy je 

potřeba si částečně obsah číselníku takticko-statistické klasifikace přiblížit. 

Trestná činnosti v takticko-statistické klasifikaci je rozdělena do 24 kategorií, tyto 

kategorie jsou dále členěny na nadtřídy, které se dělí na třídy. V následujících kapitolách 

bude o trestné činnosti psáno především v rámci kategorií, přičemž jednotlivé nadtřídy a 

třídy budou zmiňovány u jednotlivých lokalit spíše s důrazem na konkrétní představu 

povahy kriminality v těchto lokalitách. Seznam těchto kategorií trestné činnosti je uveden 

v následující tabulce. 
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Tabulka 2: Kategorie trestné činnosti dle takticko-statistické klasifikace 

Označení Název kategorie 

A Násilná trestná činnost 

B Mravnostní trestná činnost 

C Požáry, výbuchy, živelné pohromy 

D Krádeže vloupáním 

E Krádeže 

F Podvody 

G Ostatní majetková trestná činnost 

H Trestné činy proti hospodářské soustavě 

I Trestné činy proti hospodářské kázni 

J Trestná činnost proti měně 

K Daňová trestná činnost 

L Celní trestná činnost 

M Porušování nehmotných práv a nekalá soutěž 

N Trestné činy proti veřejnému zájmu 

O Obecně nebezpečná trestná činnost 

P Trestná činnost na mládeži 

Q Případy nelegální migrace - porušování pobytového režimu ve vnitrozemí 

R Případy nelegální migrace přes SH 

S Dopravní nehody 

T Toxikománie 

W Trestná činnost spáchaná se zbraní 

X Extrémismus 

Y Zvláštní třídy (NMV 32/1995) 

Z Účast speciální osoby 
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V bodové vrstvě výskytu kriminality jsou jednotlivé skutky zapsány na úroveň 

třídy. To v praxi znamená, že například jeden trestný čin může být v případě že jsou u něj 

vyplněny všechny 3 úrovně takticko-statistické klasifikace ve vrstvě obsažen hned třikrát. 

Tohoto jevu, který by mohl mít za následek umělé navyšování počtu skutků, se dá 

vyvarovat agregací, ta však bude zmíněna později. 

Každý skutek obsažený ve vrstvě je popsán několika atributy, z nichž jsou pro 

potřebu analýzy nejdůležitější následující. Identifikační číslo jednání, podle něhož lze 

skutky agregovat na jednotlivá jednání. Dále pak typ skutku, kde je uvedeno zda-li se jedná 

o přestupek či trestný čin. Následují kategorie, nadtřída a třída skutku, souřadnice S-JTSK, 

den a hodina spáchání skutku. 

6.3. Počet obyvatel v zájmových lokalitách 

Data, která byla v tuto chvíli již připravená, dostačovala pro popis kriminality 

v lokalizovaných oblastech pouze v absolutním počtu jednání, skutků či trestných činů. 

V některých případech není ovšem tento přístup relevantní a absolutní hodnoty je třeba do 

jisté míry relativizovat. Pro hodnocení kriminality se běžně používá index kriminality, 

který vyjadřuje poměr počtu trestných činů k počtu obyvatel. Tento ukazatel bude popsán 

podrobněji v další kapitole. 

Potřebná tedy byla data o počtu obyvatel Ostravy, která nebyla nikterak 

agregovaná na kteroukoli územní jednotku. Tento požadavek splňovala datová vrstva 

obdržená z Magistrátu města Ostrava, která obsahovala adresní místa Ostravy s údajem 

o počtu obyvatel a jejich věku k říjnu roku 2009. Pomocí této bodové vrstvy tedy bylo 

možno určit přesný počet obyvatel v dané zájmové oblasti. 
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