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ANOTACE 

Práce se zabývá analýzou přestupkové činnosti zaznamenané Městskou policií Ostrava 

v letech 2012 a 2013. V úvodní části je nastíněna situace ve studované oblasti z pohledu 

kriminality. Následuje porovnání možných způsobů geokódování dat. Ve své analytické 

části se práce zaobírá hodnocením přestupkové činnosti z hlediska časového vývoje 

v území a vztahu k počtu obyvatel a struktuře obyvatelstva. Pro tyto účely je využito 

především kvadrantové metody a analýz hotspots. V závěru jsou hodnoceny získané 

výsledky a diskutovány hlavní přínosy práce. 

 

Klíčová slova: 

Kriminalita, přestupek, Městská policie Ostrava, index kriminality, geokódování, 

kvadrantová metoda, CrimeStat 

 

 

Annotation 

The thesis deals with the evaluation of offences registered by the Municipal Police of 

Ostrava in years 2012 and 2013. In the first part the situation in study area is introduced 

from the crime point of view. Following part presents and compares possible ways of 

geocoding. In the analytic part of the theses it deals with analysis of offences in terms of 

the temporal development and relationship to population quantity and structure of the 

population. Mainly the Quadrant method and hotspots analysis are applied to identify and 

describe patterns of offences in Ostrava. Finally the evaluation of the results is provided 

and the key benefits are discussed. 
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1 ÚVOD 

Kriminalita provází lidskou společnost již od nepaměti. Prvotní zmínky o zločinu a jeho 

trestání jsou nalézány v nejstarších psaných zákonících z dob vzniku prvních civilizací. 

V současné době představuje kriminalita, především její závažné formy jako terorismus, 

organizovaný zločin a ekonomická kriminalita v mezinárodním měřítku jedno z největších 

bezpečnostních rizik [1]. Pro odvrácení hrozeb souvisejících s kriminalitou jsou vytvářeny 

legislativní dokumenty vymezující jasná pravidla v oblasti kriminality. V České republice 

byl za tímto účelem schválen Zákon č. 40/2009 Sb., tzv. Trestní zákoník [2] a Zákon 

č. 200/1990 Sb., tzv. Přestupkový zákon [3]. 

Dohled nad dodržováním těchto předpisů je svěřen nejen složkám policie, ale také celé 

veřejné správě, která se ve svých strategiích věnuje především prevenci kriminality. 

Výraznou roli v této oblasti hrají v současné době média. Na vyhodnocování trestné 

a přestupkové činnosti se podílí celá řada vědních oborů, jako např. kriminologie, 

psychologie, sociologie a další. S rozvojem problematiky kriminologie a také v důsledku 

technologického pokroku se do boje s kriminalitou postupně zapojují i další vědní obory. 

Také geografie přináší do této oblasti nové možnosti. Slovní spojení "geografie 

kriminality" vzniklo v 70. letech minulého století. Základním problémem v té době bylo 

zaznamenávat skutky v prostoru s dostatečnou přesností a aktuálností [26]. Aplikace 

moderních geografických informačních systémů (GIS) přináší do této problematiky 

výrazný posun a otevírá nové možnosti na poli geografie kriminality. Geografie kriminality 

potvrdila, že prostorové rozmístění trestných činů a přestupků není na území města či 

regionu rovnoměrné. 

V současnosti je geografii kriminality věnován velký prostor. Široké využití našla také 

v řadě mezinárodních organizací, jako např. Mezinárodní asociace kriminálních analytiků 

(IACA) [5]. Autoři zde vymezují mimo jiné i metody prostorových analýz kriminality. 

V ČR je tato oblast omezena na úzký okruh specialistů a naráží na problém nedostatku 

kvalitních dat. Většina prací se věnuje zejména analýzám kriminality ve smyslu trestných 

činů. Přestupky tvoří zanedbatelnou část deliktů, avšak často jsou propojeny s trestní 

činností a především významně ovlivňují vnímání bezpečnostní situace a pocity strachu či 

bezpečí v jednotlivých lokalitách. Při přípravě a realizaci analýzy se střetávají autoři 

s řadou problémů, mezi kterými dominuje přesnost lokalizace případů a vhodné způsoby 

vyhodnocování zejména přestupků ve vztahu k distribuci obyvatelstva. 

Na základě této motivace se práce pokouší přispět k řešení dané problematiky zpracováním 

dat o přestupcích spáchaných v Ostravě v letech 2012 a 2013 a demonstrováním vybraných 

možností analýzy a interpretace těchto dat. 
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2 CÍL PRÁCE 

Tato práce si bere za cíl zhodnotit vývoj přestupkové činnosti na území města Ostravy 

v letech 2012 a 2013. Hodnocení přestupků probíhá ve dvou rovinách: 

1. Hodnocení časového vývoje přestupků v území s využitím kvadrantové metody 

2. Hodnocení vztahu přestupků k počtu obyvatel a struktuře obyvatelstva 

Práce se zaměří na vybrané typy přestupkové činnosti, aby bylo možné posoudit i strukturu 

přestupkové činnosti a její změny. 

Vývoj přestupků je ovlivněn sociálními změnami v území, demografickým vývojem, ale 

také legislativními změnami a změnami aktivit a priorit bezpečnostních složek, zejména 

městské policie.  

Pro úspěšné splnění těchto cílů je potřebné nejprve získat teoretické znalosti z oblasti 

kriminologie a prostorových analýz a ty následně vhodně aplikovat. Za tímto účelem bude 

v práci předložena rešerše zdrojů. Na představených zdrojích jsou založeny metody 

analýzy dat o přestupcích a jejich následná interpretace. 

Evidence přestupků je převzata z evidence Městské policie Ostrava. Data obsahují 

záznamy za roky 2012 a 2013. Před samotným hodnocením přestupků je nutná 

harmonizace a geokódování evidovaných přestupků. Jde o zásadní bod této práce, protože 

jedině správně provedené geokódování umožňuje prostorové hodnocení přestupků. 

Z tohoto důvodu práce předkládá porovnání možných přístupů při geokódování, jejich 

výhody i nevýhody, a příklady na vybraných datech. 

Za účelem hodnocení časového vývoje přestupkové činnosti a vztahu k obyvatelstvu se 

práce zaměřuje především na tvorbu vhodných grafických a kartografických výstupů, které 

mohou sloužit jako podklad pro interpretaci studovaných jevů. Analýza přestupkové 

činnosti se opírá také o statistické hodnocení dat. 
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3 VYMEZENÍ STUDOVANÉ OBLASTI 

Studovanou oblastí se v této práci rozumí území statutárního města Ostravy. Rozloha 

studované oblasti je 214 km
2
 a počet obyvatel se během sledovaného období pohyboval od 

296 068 ke dni 1. 1. 2012, přes 296 507 ke dni 1. 1. 2013 až ke konečným 294 673 ke dni 

1. 1. 2014 [6]. Území města Ostravy je z hlediska správního rozdělení členěno na 

23 městských obvodů a 37 částí obce. Administrativní rozdělení území je znázorněno na 

obrázku č. 1. Z pohledu Městské policie je území Ostravy rozděleno na 11 oblastí [7]. 

Každá oblast zahrnuje několik městských obvodů, je spravována z lokálního pracoviště, 

pod které spadá několik menších pracovišť. Ve svých statistikách Městská policie využívá 

všechny tři zmíněné úrovně územního členění, nejčastěji však podrobnějšího rozdělení 

Ostravy na 37 částí obce, popřípadě 23 městských obvodů. Tyto dva způsoby rozdělení 

studované oblasti budou využity podle kontextu i v této práci. 

Městská policie Ostrava zajišťuje na základě veřejnoprávních smluv také ochranu zákona 

v několika sousedních obcích, které samy nemají zřízenu obecní či městskou policii. Tato 

součinnost složek městské policie probíhá od roku 2006 a v současné době strážníci 

Městské policie Ostrava plní úkoly dle veřejnoprávních smluv na území obcí: Horní Lhota, 

Obr. 1 - Administrativní členění města Ostravy 
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Stará Ves nad Ondřejnicí, Dolní Lhota, Velká Polom, Zbyslavice a Vratimov [8]. Tyto 

obce však nebudou zahrnuty do zpracování údajů o přestupcích. Důvodem je malý počet 

přestupků evidovaných na území těchto obcí a také návaznost na předchozí práce, které se 

věnovaly hodnocení přestupkové činnosti v Ostravě. 

  



Bc. Pavel Vícha: Vývoj přestupků na území Ostravy v letech 2012-2013 

2015  5 

 

4 KRIMINALITA A PŘESTUPKOVÁ ČINNOST 

Kriminalita je souhrn jednání, které trestní právo považuje za trestné činy nebo přestupky 

[9]. V obecném slova smyslu jde o zločinnost, tedy společenský jev, kterým se rozumí 

souhrn trestné činnosti [10]. 

Studiem kriminality se zabývá kriminologie. Jako samostatný vědní obor se kriminologie 

objevuje ve druhé polovině 19. století [9]. Zapletal et al. [9] ve své práci vymezuje latentní 

kriminalitu, index kriminality a další pojmy důležité pro tuto práci. Faktory, které 

kriminalitu ovlivňují, se nazývají kriminogenní a v obecné rovině je popisuje Scheinost et. 

al. [1], a to jak pro globální sféru, tak také na úrovni ČR. Pro území statutárního města 

Ostravy jsou každoročně zpracovávány statistiky [11], závěrečné zprávy a plány prevence 

kriminality [12], ze kterých lze vyčíst, jak se kriminalita v Ostravě vyvíjí, které 

kriminogenní faktory zde hrají největší roli, jakým způsobem je možné proti kriminalitě 

bojovat a další cenné informace. Studiu kriminality byly v minulosti věnovány také 

diplomové práce Ing. Jakuba Calábka (2011) [13] s názvem Kriminalita na Ostravsku, Ing. 

Markéty Návratové (2013) [14] s tématem Hodnocení vývoje kriminality na Ostravsku 

v letech 2009-2011 a Ing. Jany Strakové (2014) [15] s názvem Analýza přestupků z dat 

Městské policie Ostrava. 

Na území ČR neměla kriminologie v minulosti dobrou pozici, protože zločin byl v období 

socialismu brán jako dočasný přežitek třídní společnosti, který s rozvojem beztřídní 

společnosti sám vymizí, nebo jako projev třídního boje, tedy záležitost v podstatě 

politickou [1]. V současnosti čeští kriminologové přejímají výzkumné metody převážně ze 

zahraničí, zejména z Německa, USA a dalších rozvinutých zemí [1]. Takto převzaté 

metody je však nutno uvést do kontextu české legislativy. 

Legislativa České republiky v oblasti kriminality zahrnuje celou řadu právních předpisů. 

Základ tvoří Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích a Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní 

zákoník. Zákon o přestupcích na rozdíl od Trestného zákoníku neposkytuje kompletní 

vymezení porušení zákona a je doplněn dalšími zákony, jako např. Zákon o obcích 

(č. 128/2000 Sb.), Zákon o provozu na pozemních komunikacích (č. 361/2000 Sb.), Zákon 

o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem 

a jinými návykovými látkami (č. 379/2005 Sb.), Obchodní zákoník (č. 513/1991 Sb.), 

Stavební zákon (č. 183/2006 Sb.), Zákon o státní památkové péči (č. 20/1987 Sb.), Zákon 

o veterinární péči (č. 166/1999 Sb.), Zákon o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.), 

Zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb) a dalšími, které upravují přestupky ve 

své konkrétní oblasti působnosti. Na těchto právních základech v jejich aktuálním znění je 

založena i tato diplomová práce. 

4.1 Vymezení pojmů 

Trestný čin je vymezen v trestním zákoníku (Zákon č. 40/2009 Sb.) jako úmyslně 

zaviněný protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky 
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uvedené v takovém zákoně. Znakem trestného činu je, že naplňuje konkrétní skutkovou 

podstatu, je nebezpečný pro společnost a při vzniku škody je překročena hranice škody 

nikoli nepatrné, tedy nejméně 5 000 Kč [16]. Věková hranice trestné odpovědnosti je v ČR 

stanovena na 15 let. 

Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za 

přestupek výslovně označeno v zákoně č. 200/1990 Sb. o přestupcích nebo v jiném zákoně, 

nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo 

o trestný čin. §2 zákona o přestupcích vymezuje také případy, kdy se o přestupek nejedná. 

Jedná se o přiměřené odvracení útoku na zájem chráněný zákonem, nebo nebezpečí hrozící 

zájmu chráněnému zákonem. Věková hranice odpovědnosti za přestupek je v ČR 

stanovena rovněž na 15 let [17]. 

Registrovaná a latentní kriminalita 

Na základě statistických údajů registrovaných přestupků a trestných činů jsou získány 

informace o kriminalitě zjevné, tj. registrované. Nejčastějším způsobem, jak se policie 

dozví o trestném činu nebo přestupku, je oznámení občanem. Tato oznámení podávají 

zejména svědkové a oběti trestného činu či přestupku. Z pozice svědka však častěji dochází 

k pasivní reakci na událost, tedy neoznámení porušení zákona [9], což vytváří prostor pro 

skrytou (latentní) kriminalitu, která není zahrnuta ve statistikách Městské policie Ostrava, 

a proto není možné ji zahrnout ani do této práce. 

Odhad rozsahu latentní kriminality je zatím stále řešeným a dosud nedořešeným 

problémem. Výzkum v této oblasti na území ČR v porovnání se západoevropskými státy 

prozatím výrazně zaostává, a proto jsou využívány poznatky ze zahraniční odborné 

literatury. Např. v německých publikacích lze nalézt následující poznatky o latentní 

kriminalitě [18]: 

Obr. 2 - Vymezení latentní kriminality [18] 
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 latentní kriminalita je v zásadě u všech druhů kriminality větší než registrovaná, 

 míra latence je zpravidla vyšší u méně závažných majetkových trestných činů než 

u některých druhů závažnější majetkové kriminality, 

 míra latentní kriminality se liší podle jednotlivých druhů kriminality (vyšší míra 

latence se předpokládá zejména u trestných činů souvisejících s domácím násilím 

a sexuálně motivovaných trestných činů mezi rodinnými příslušníky, v případech 

zneužívání dětí, drogové kriminality, organizovaného zločinu, hospodářské kriminality 

apod.), 

 stejně jako u registrované kriminality, i v oblasti latentní kriminality se ženy 

dopouštějí trestné činnosti méně často než muži, 

 z geografického hlediska se minimálně ve velkých městech základní charakteristické 

rysy latentní kriminality do značné míry překrývají s rysy evidované kriminality. 

4.2 Vývoj legislativy v oblasti přestupkového práva v letech 2012 a 2013 

Oblast přestupkového práva je v České republice vymezena především zákonem 

č. 200/1990 Sb. o přestupcích. Zákon se v některých specifických oblastech odvolává na 

jiné zákony, jak bylo vymezeno výše. Struktura přestupkové činnosti a jejich vymezení 

v rámci této práce vychází především ze Zákona o přestupcích (č.  200/1990 Sb.) 

a v případě dopravních přestupků ze Zákona o provozu na pozemních komunikacích 

(č. 361/2000 Sb.). Legislativní systém podléhá častým změnám, ty se nevyhnuly ani těmto 

dvěma zákonům. Legislativní změny mohou výrazně ovlivnit způsob práce s daty 

o přestupcích. Vzhledem ke studovanému období této diplomové práce budou níže 

popsány změny zákona, které se odehrály těsně před rokem 2012 a v průběhu let 2012 

a 2013. 

4.2.1 Změny v zákoně č. 200/1990 Sb. o přestupcích 

V souvislosti s přijetím zákona č. 133/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb. 

o provozu na pozemních komunikacích, byl zrušen § 22, týkající se přestupků na úseku 

dopravy, s účinností od 1. 8. 2011. Dotčené přestupky jsou nově upraveny v § 125c zákona 

o silničním provozu. 

Na základě změn v zákoně č. 99/2004 Sb. o rybníkářství, se s účinností od 1. 9. 2012 mění 

v § 35, odstavci 1, písmenu c) slova „o ochraně zemědělského půdního fondu, o myslivosti 

nebo o rybářství“ za slova „o ochraně zemědělského půdního fondu nebo o myslivosti“. Ve 

stejném paragrafu v odstavci 1 písmena f) se ruší slova „nebo chytá ryby“ a písmeno tak 

zní "neoprávněně loví zvěř". Za celé období let 2012 a 2013 však byl evidován pouze 

jeden přestupek s touto charakteristikou a to ke dni 29. 9. 2012. V upřesnění přestupku je 

však uveden popis "neoprávněně chytá ryby", což dokazuje, že jde o zařazení podle starého 

legislativního rámce. 

V § 47, odstavci 1 se na základě zákona č. 390/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 

Sb., trestní zákoník, za písmeno f) vkládá nové písmeno g), ve znění „jako návštěvník před 



Bc. Pavel Vícha: Vývoj přestupků na území Ostravy v letech 2012-2013 

2015  8 

 

zahájením organizovaného sportovního utkání, v jeho průběhu nebo při jeho zakončení má 

obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jeho identifikaci“. Předchozí 

znění písmena g) bylo: "poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, 

veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení", které je nyní označeno 

písmenem h). Podobně původní písmeno h) ve znění " neoprávněně založí skládku nebo 

odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa" je nově označeno písmenem i). 

Účinnost změny je od 1. 10. 2012. Celkem bylo evidováno 2 469 případů porušení bodu 

g), z toho 1 725 před změnou a 744 po změně zákona, kde poslední z nich byl evidován 

k 27. 12. 2012. Téměř všechny evidované přestupky po změně zákona však mají 

v záznamech uvedeno, že se jedná o přestupky související se zabráním veřejného 

prostranství (nejčastěji parkování na trávníku nebo na chodníku či neoprávněné postavení 

stánku), a tedy jde o porušení původního bodu g) a nikoli nově vymezeného bodu g). Od 

1. 1. 2013 již není evidováno žádné porušení nového bodu g). Celkový počet záznamů 

nově vymezeného bodu g) je tedy minimální. 

Zákon č. 306/2013 Sb. o zrušení karty sociálních systémů přinesl změnu v § 28 odst. 

1 zákona o přestupcích, ve kterém se slova „zneužije kartu sociálních systémů“ nahrazují 

slovy „zneužije průkaz osoby se zdravotním postižením, nebo poruší jinou povinnost 

stanovenou zákonem na úseku průkazů osob se zdravotním postižením“. Změna nabyla 

účinnosti dne 1. 11. 2013. Porušení tohoto paragrafu zákona je však evidováno pouze 

jednou za celé sledované období, a to k 17. 4. 2013, tedy ještě před změnou zákona. 

Z popisu přestupku lze vyčíst, že šlo o neoprávněné parkování na místě vyhrazeném pro 

držitele průkazu osoby se zdravotním postižením. 

4.2.2 Změny v zákoně č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích 

Pro tuto diplomovou práci hraje stěžejní roli paragraf 125c, ze kterého částečně vychází 

také struktura dopravních přestupků ve vstupních datech. Porušování ostatních paragrafů 

zákona není v poskytnutých datech uvedeno. 

V souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních 

službách a zákona o zdravotnické záchranné službě jsou v zákoně o provozu na pozemních 

komunikacích upraveny záležitosti týkající se zdravotnických prohlídek a posuzujících 

lékařů v paragrafech 6, 7, 9, 41, 47 a 84. Účinnost tyto změny nabyly 1. 4. 2012. 

Jízda na kole s přívěsným vozíkem je upravena v § 58 pozměňujícím zákonem č. 197/2012 

Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích 

s účinností od 13. 6. 2012. 

Zákon č. 193/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, vymezuje nové 

podmínky pro trestní řízení v oblasti provozu na pozemních komunikacích s účinností od 

1. 9. 2012. 

Nejvýraznější změny tohoto zákona přinesl zákon č. 297/2011 Sb., kterým se mění zákon 

č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a zákon č. 247/2000 Sb., 

o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, s účinností 
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od 19. 1. 2013. Jde o úpravu za účelem implementace předpisů Evropské unie a jsou zde 

nově upraveny skupiny vozidel, skupiny řidičských oprávnění a správní delikty 

provozovatelů vozidel. V souladu s pozměňovacím zákonem je v paragrafu 125c, 

v odstavci 1 písmene e) v původním znění "není držitelem platného průkazu profesní 

způsobilosti řidiče" přidán text "nebo záznamu o profesní způsobilosti řidiče v řidičském 

průkazu“. 

Další změny zákona přináší zákon č. 233/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., 

o provozu na pozemních komunikacích s účinností od 17. 8. 2013. § 118 zde nově 

vymezuje pravidla učitelům autoškoly, kteří se odmítli podrobit vyšetření ke zjištění, zda 

nejsou ovlivnění alkoholem, či jinou návykovou látkou. Policisté mohou v takovém 

případě zabránit v jízdě  vozidlu autoškoly použitím technického prostředku k zabránění 

odjezdu vozidla nebo odtažením vozidla. V poskytnutých záznamech se nevyskytují žádné 

případy porušení tohoto paragrafu. 

Kromě zmíněných změn došlo během sledovaného období i k dalším, spíše však 

kosmetickým úpravám zákona. Především šlo o úpravu slov a slovních spojení tak, aby 

lépe vystihovala konkrétní situace. V § 125c již kromě zmíněné změny nedošlo během let 

2012 a 2013 k žádným dalším změnám. Změny zákona o provozu na pozemních 

komunikacích tedy nemohly výrazně ovlivnit vývoj přestupků v Ostravě. 

4.3 Kriminogenní faktory 

Kriminalita není izolovaným jevem, ale odehrává se v určitém společenském rámci a je 

ovlivňována různými faktory. Tyto faktory se nazývají kriminogenní faktory a je možno je 

rozdělit na několik skupin. Základní členění vymezuje Scheinost et. al. [1] na individuální 

a společenské. 

Individuální (subjektivní) faktory souvisejí se strukturou osobnosti, s psychickými 

a fyzickými vlastnostmi a s chováním jedince. Konkrétním příkladem může být deficit 

inteligence, duševní poruchy. 

Společenské (objektivní) faktory působí v rámci společenského systému. Jejich hybnou 

silou bývá zpravidla [9]: 

 politika a státní správa, 

 ekonomika, 

 legislativa, 

 sociální struktura společnosti, 

 kultura, 

 mezilidské vztahy, 

 rodina, 

 sdělovací prostředky. 

Kriminogenní faktory rozděluje Novotný a Zapletal [9] také na sociální a situační. Sociální 

faktory zahrnují např. prostituci, alkoholismus, nezaměstnanost, chudobu, záškoláctví, 
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extremismus, gamblerství, bezdomovectví a další. Významnou roli zde hrají také média, 

veřejná politika a poměry v rodině, ve školách a nejbližším okolí. 

Jako situační jsou označeny ty faktory, které umožňují nebo zjednodušují páchání trestné 

činnosti. Základním předpokladem je usuzování pachatele nad možnými dopady svého 

chování a snaha vybrat nejvhodnější situaci, ve které delikt spáchá. Díky racionálnímu 

rozhodování pachatelů je možné zkoumat prostorové a časové rozmístění přestupků 

a odhalit tak základní vzory chování pachatelů [9]. 

Scheinost et. al. [1] vymezuje i další skupiny kriminogenních faktorů. Příkladem jsou 

faktory, které působí nepřímo a přispívají k zajišťování podmínek pro páchání trestné 

činnosti, zejména k získávání informací, navazování kontaktů, zajišťování beztrestnosti 

a ovlivňování rozhodovacích procesů. Existují také faktory, které vedou k tomu, že se do 

trestné činnosti zapojují další a další, dosud netrestané osoby a rozšiřují tak počty 

pachatelů. V neposlední řadě jsou zde také faktory, které vedou k vytváření a trvání 

poptávky po nelegálním zboží a službách a které tudíž zajišťují zločineckým skupinám 

nezbytnou podmínku jejich existence [1]. 

4.4 Kriminogenní faktory v Ostravě 

Působení kriminogenních faktorů může na různých územích probíhat odlišně. Při 

zkoumání přestupkové činnosti na daném území nestačí vycházet jen z teoretických 

znalostí problémů, ale je vhodné použít i statistické záznamy a zkušenosti místních 

policejních složek [19]. Statistika kriminality je na území Ostravy vedena již od roku 

1974 [11]. 

Nejvýraznější kriminogenní faktory v Ostravě v letech 2012 a 2013 byly podrobně 

popsány v Plánu prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 - 2014 [12]. 

V případě přestupkové činnosti však působí kriminogenní faktory odlišně, než je tomu 

v případě trestné činnosti. Faktory, které se vážou na přestupkovou činnost, vymezil 

Magistrát města Ostravy v plánu prevence kriminality takto [12]: 

 vysoká míra nezaměstnanosti a málo pracovních příležitostí, 

 četná sídlištní zástavba s množstvím velkých obchodních středisek, nákupních center 

a zábavních podniků, 

 lehkovážné jednání ze strany poškozených, 

 příhraniční oblast s Polskou a Slovenskou republikou, velký počet zahraničních 

dělníků, 

 vysoký podíl obyvatelstva s nízkým právním vědomím a nižší úrovní vzdělanosti, 

 sociálně vyloučené lokality, rasová nesnášenlivost, aktivní vystupování pravicových 

extremistů, 

 velký počet kulturně-společenských a sportovních akcí, 

 velké množství rekreačních objektů, 

 silně rozšířená toxikomanie sofistikované pěstování marihuany, 
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 přejímání nesprávných vzorců chování u mladé generace, 

 konfliktní mezilidské vztahy v kombinaci s požíváním alkoholu či drog, 

 velká zatíženost sloužících policistů. 

4.5 Charakteristiky kriminality 

Mezi nejpoužívanější charakteristiky sloužící k popisu kriminality patří stav, intenzita, 

struktura a dynamika kriminality [13]. Stav kriminality (někdy označován také jako nápad 

kriminality) vyjadřuje početnost trestných činů či přestupků v absolutních hodnotách. Jde 

tedy o kvantitativní veličinu, která reprezentuje počet jednotek za jednotku času, např. 

"V roce 2012 se v Ostravě stalo 56 887 přestupků." 

Intenzita kriminality neboli také index kriminality je další kvantitativní charakteristikou, 

která vztahuje početnost událostí za jednotku času navíc ještě k hodnotě počtu obyvatel na 

daném území. Literatura uvádí dva způsoby výpočtu indexu kriminality. Prvním je vztah 

četnosti trestných činů či přestupků k celkovému počtu obyvatel podle vzorce: 

 I = 
               

                      
        (1) 

Tedy počet přestupků na 10 000 obyvatel. Tento vztah je využíván ve většině české 

i zahraniční literatury. Někteří autoři a některé statistiky uvádějí násobení pouze 1 000, 

tedy počet přestupků na 1 000 obyvatel. Zapletal [9] však doporučuje místo celkového 

počtu obyvatel použít počet trestně odpovědných obyvatel žijících na daném území, tedy 

obyvatel starších 15 let podle vzorce: 

 I = 
               

                                  
        (2) 

Mezi oběma vztahy je výrazný rozdíl. Pro porovnání indexů uveďme příklad. Hodnota 

četnosti přestupků rušení nočního klidu v roce 2012 je rovna 2 382 a počet obyvatel 

v městské části Slezská Ostrava byl k 1. 1. 2012 roven 20 530. Pomocí prvního vztahu tak 

vychází pro území Slezské Ostravy za rok 2012 index kriminality 1 160. Počet trestně 

odpovědných obyvatel Slezské Ostravy byl k 1. 1. 2012 roven 17 224. Hodnota indexu 

kriminality vypočtena pomocí druhého vztahu je tedy rovna 1 383. Rozdíl mezi hodnotami 

takto spočtených indexů činí 19 % z hodnoty prvního indexu. 

Další charakteristikou kriminality je její struktura, která vyjadřuje rozdělení kriminality 

dle typů a forem trestných činů či přestupků na daném území a v daný čas. Jde tedy 

o charakteristiku kvalitativní. Důležité je vymezit vhodné logické třídy přestupků, které 

budou ve struktuře kriminality analyzovány. 

Dynamika kriminality vyjadřuje vývoj kriminality v čase. V zásadě jde o popis změny 

četnosti trestných činů či přestupků za určité období a na určitém místě. Dynamika 

kriminality může být vyjádřena buď v absolutních číslech, nebo formou relativních hodnot, 

nejčastěji v procentech. V případě kladných hodnot dynamiky kriminality hovoříme o tzv. 
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vzestupném trendu či tendenci, v případě záporných hodnot o klesajícím trendu a u hodnot 

blízkých nule hovoříme o stagnaci. 

4.6 Hodnocení kriminality v zahraničí 

Nejčastěji využívané kriminologické postupy používané v současné době na území ČR 

pocházejí z Německa, USA a dalších rozvinutých zemí [1]. Studium trestné a přestupkové 

činnosti je ve většině případů založeno na statistickém hodnocení četnosti evidovaných 

údajů na určitém území (část obce, obec, kraj). 

Množství informací o metodách používaných v zahraničí poskytuje Mezinárodní asociace 

kriminálních analytiků (IACA) [5]. Tato asociace ustanovila v roce 2011 komisi standardů, 

metod a technologií (Standards, Methods, and Technology Committee) za účelem 

definování analytické metodologie a základních konceptů odpovídajících profesionální 

úrovni analýzy kriminality. Činnost této komise přinesla mj. také dokument nazvaný 

Definition and Types of Crime Analysis [20] z roku 2014, který zdůrazňuje potřebu 

sjednocení definic a pojmů používaných v oblasti kriminologie. Samotná analýza 

kriminality je zde definována jako "profese a proces, ve kterém je soubor kvantitativních 

a kvalitativních metod používán pro analýzu dat vhodných pro policejní orgány. To 

zahrnuje analýzu zločinu a zločinců, obětí trestných činů, dopadů na kvalitu životního 

prostředí, dopravních přestupků a vnitřních policejních operací, a její výsledky podporují 

vyšetřování a stíhání pachatelů, hlídkovou činnost, prevenci kriminality, řešení problémů, 

a hodnocení policejní činnosti." [20] 

IACA zde dále vymezuje základní typy analýzy kriminality na základě povahy a zdroje 

dat, použitých technik, výsledků, frekvence a účelu. Patří mezi ně tyto [20]: 

1) inteligenční analýza kriminality (crime intelligence analysis),  

2) taktická analýza kriminality (tactical crime analysis),  

3) strategická analýza kriminality (strategic crime analysis),  

4) administrativní analýza kriminality (administrative crime analysis). 

Inteligenční analýza kriminality si bere za cíl pochopení kontextu, ve kterém žijí lidé 

zúčastňující se na přestupkové činnosti, zvláště opakovaných pachatelů, opakovaných 

obětí a organizovaných skupin. Snaží se vypátrat co nejvíce o jejich motivech spojených 

s osobním či profesním životem. Analýza naráží často na problém s porušováním soukromí 

osob a prací s osobními údaji. 

Taktická analýza hodnotí krátkodobý vývoj kriminality za účelem efektivního rozmístění 

sil a prostředků policie. Procesy tohoto typu analýzy zahrnují analýzu opakovaných 

incidentů, analýzu vzorů chování a propojování pachatelů k minulým deliktům. 

Strategická analýza přestupků se zaměřuje na dlouhodobé strategie a prevenci kriminality. 

Mezi hlavní procesy probíhající na této úrovni analýzy patří analýzy trendu, analýzy 

hotspots a analýzy problémů. 
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Administrativní analýza kriminality je směřována potřebám státní správy a opírá se 

o statistické hodnocení a mapové a grafické vyjádření kriminality. Využití výstupů této 

analýzy zahrnuje např. informace pro média, žádosti o granty, cost-benefit analýza 

policejních programů a další. 

Mapování kriminality označuje IACA za soubor dovedností a technologií užitečný pro 

všechny zmiňované typy analýzy kriminality- Zdůrazňuje, že nejde o samostatný typ 

analýzy kriminality, podobně jako v případě statistické analýzy či prediktivní analýzy [20]. 

Někteří autoři uvádějí ještě další typ analýzy kriminality, a sice investigativní analýzu [21], 

která je založena na vytváření "profilů" u pachatelů závažných trestných činů 

a porovnávání s dalšími možnými pachateli. Tento způsob analýzy je prováděn zejména na 

celostátní úrovni. 

Chainey a Thompson [22] ve svém souboru případových studií v oblasti kriminologie 

prezentují celosvětový průřez metodami a principy používanými v současné době. 

Marhford v rámci [22] popisuje metody pro implementaci mapování kriminality 

v prostředí Austrálie. Popisuje časově náročný, ale nezbytný proces zpracování 

a geokódování dat. Dále se věnuje využití metody jádrových odhadů (Kernel Density 

Estimation) pro určování tzv. hotspots (místa se zvýšenou mírou trestné činnosti), 

nastavování vhodné symbologie a tvorbě mapových výstupů. Marhford hodnotí celý 

proces mapování kriminality jako velice přínosný pro podporu činnosti policie, navzdory 

výrazné časové náročnosti. Zdůrazňuje také nutnost zachování konzistence dat s ohledem 

na odlišné praktiky jednotlivých místních policejních jednotek při evidenci trestné činnosti. 

Práce autora Toma Casady [22] se věnuje možnostem automatické kartografické 

vizualizace trestné činnosti, která může sloužit jako rychlý a přehledný podklad pro 

policisty, a tak přispívat k efektivnějším zásahům proti zločinům. Principem je vykreslení 

místa se zvýšenou mírou trestní činnosti v daný časový okamžik. Casady uvádí, že zásadní 

podmínkou je nastavení mezních hodnot přestupků pro vykreslování. Velkou výhodou 

tohoto přístupu je, že může pracovat nepřetržitě, nezávisle na pracovní době či 

nepřítomnosti pracovníků analytického oddělení. Boba [21] však upozorňuje na vhodné 

nastavení priorit pro případ konfliktních údajů při automatizované vizualizaci.  

Dalším příkladem hodnocení kriminality je italská studie autorek Cracolici a Uberti [23], 

která hodnotí prostorové rozložení kriminality pro 103 italských provincií v letech 1999 

a 2003 se zaměřením na strukturu kriminality. Principem analýzy je výpočet indexu 

kriminality a identifikace prostorových shluků vybraných typů trestné činnosti (krádeže, 

podvody, únosy a vraždy). Pomocí kritérií Moran-I a Geary-C byly provedeny prostorové 

autokorelace. Výsledky analýzy zachytily rozdíly ve struktuře kriminality mezi jižními 

provinciemi, kde převládaly únosy a vraždy, a severními provinciemi s převahou vloupání 

a krádežemi. Autorky zdůrazňují potřebu zahrnout prostorovou složku popisu deliktů do 

modelu kriminality. Studie předkládá také testování vztahu mezi kriminalitou a vybranými 

socio-ekonomickými faktory, např. nezaměstnanost, imigrace či industrializace. 
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4.7 Zpracování analýzy kriminality v prostředí GIS 

S vývojem boje se zločinem se vyvíjely také metody pro hodnocení polohy trestných činů 

a přestupků a vyhledávání oblastí s vyšším rizikem. Dnešní nástroje GIS umožňují 

provádět množství statistických analýz z hlediska prostoru i času. Výsledky lze zobrazit 

v mapě, což může sloužit jako podklad pro efektivní rozmístění hlídek městské policie. 

Další nespornou výhodou GIS je snadná aktualizace, vizualizace výsledků analýz, 

interaktivita a sdílení dat s ostatními složkami IZS, s orgány města či s veřejností pomocí 

moderních prostředků pro přenos dat v elektronické podobě. 

Klíčovou roli pro provádění analýz v prostředí GIS hrají zdroje dat. Důležitá je především 

přesnost lokalizace dat a jejich dostupnost. Evidence přestupků může obsahovat důvěrné 

údaje, a proto podléhá v případě Městské policie Ostrava utajenému režimu a jejich 

dostupnost je omezena. Přesnost lokalizace přestupků vychází jednak z použité metody 

geokódování, ale do značné míry také ze správnosti zaznamenaných údajů. 

Jako průvodce při analýzách kriminality v GIS může být využita Gorrova kniha "GIS 

Tutorial for Crime Analysis" [24] vydaná u ESRI Press. Kniha obsahuje návody a cvičení 

pro studenty a analytiky kriminality, které obsahují jak přípravu dat, tak analytické nástroje 

a tvorbu mapových výstupů. Pro tyto účely autor uvádí vhodnost využití nástroje 

ModelBuilder v případě vícenásobného opakování operací, např. při vytváření průniků 

vrstev zachycujících různé třídy deliktů s vrstvami administrativního členění apod. Pro 

analýzu hotspots doporučuje autor použít metodu jádrového vyhlazování a kvadrantovou 

metodu s doplněním o další statistické údaje. U obou metod zdůrazňuje nutnost testování 

správného nastavení parametrů či v případě kvadrantové metody nastavení několika sítí 

s různou velikostí buňky, avšak se stejným počátkem sítě. Velikost buňky doporučuje 

odvozovat od očekávané velikosti shluků, přičemž běžně se jedná o rozměry odpovídající 

mezi 4 a 16 bloky budov [24]. 

Harries [25] ve své publikaci "Mapping Crime: Principle and Practice" předkládá 

kartografický i kriminogenní kontext a představuje širokou škálu analytických možností 

využití GIS v oblasti kriminologie, jako např. filtrace, agregace, analýza hotspots, 

kvadrantovou metodu (grid cell analysis), jádrové odhady (kernel density estimation), 

prostorová autokorelace, využití obalových zón (buffer) a mnoho dalších. Kvadrantovou 

metodu doporučuje využít pro vyjádření změny studovaného jevu nebo v případě, kdy je 

více trestných činů evidováno na stejném místě, a to hlavně z důvodu možnosti přesného 

výpočtu hodnot rozdílů v jednotlivých buňkách a jasné interpretace těchto rozdílů. 

Kniha "The Geography of Crime" [26] autorů Herbert, Evans a další se věnuje mimo jiné 

vývoji četnosti jednotlivých typů zločinů ve Velké Británii v čase, dále analyzuje a hodnotí 

kriminalitu v Polsku a představují zkušenosti z oblasti prevence kriminality ve Velké 

Británii a ve Spojených Státech Amerických. V roce vydání této knihy byla česká 

kriminologie na počátku svého rozvoje, a proto přináší inspiraci a náhled na rozdíly mezi 

ČR a západními státy v době převratu. Autoři v této publikaci zdůrazňují také nutnost 



Bc. Pavel Vícha: Vývoj přestupků na území Ostravy v letech 2012-2013 

2015  15 

 

pátrat po příčině výskytu shluků deliktů a uvádět výsledky analýzy do kontextu sociální 

struktury obyvatelstva. 

Boba [21] uvádí, že problémy spojené s kriminalitou se často řeší v krátkodobém horizontu 

a doporučuje rozšiřovat prostor pro dlouhodobější řešení a především pro prevenci 

kriminality. Z hlediska prostorových analýz uvádí možnosti využití obalových zón 

(bufferů) pro výpočet popisných statistik, např. počet výskytů sledovaného jevu v okruhu 

x m od vybraného objektu. Při použití kartogramů upozorňuje Boba na nebezpečí 

chybného porovnávání mezi územními jednotkami za použití absolutních hodnot 

a doporučuje normalizaci či relativizaci hodnot, aby bylo možno jasně interpretovat 

rozdíly. 

Pro zpracování analýzy kriminality v prostředí GIS bylo vyvinuto několik softwarových 

prostředků, mezi které patří i CrimeStat v aktuální verzi IV. Průvodce tímto programem 

předkládá Levine [27]. 

Jako zdroj inspirace pro tvorbu mapových výstupů mohou posloužit existující mapové 

portály, jako např. mapa kriminality Londýnské Policie [28], mapa Policie kanadského 

města Regina [29] nebo mapa kriminality pro Českou republiku provozovaná společností 

ProPolicie/Otevřená společnost o.p.s [30]. Mapa Londýnské policie nabízí možnosti 

vyjádření stavu a struktury kriminality pro uživatelem označené území a vymezený časový 

interval. Je možné zvolit pouze vybrané třídy deliktů. Četnost deliktů je v tomto případě 

vázána na střed ulice a na vybrané objekty. Podobné možnosti nastavení časového 

intervalu a výběr tříd přestupků nabízí i mapa města Regina, která však využívá metody 

jádrového vyhlazování a zobrazuje data pro celé studované území, bez možnosti výběru 

jiného území. Mapa kriminality čerpá data ze statistik Policie ČR a představuje graficky 

velmi povedenou online aplikaci, která může sloužit pro získání základního přehledu 

o situaci v oblasti kriminality na území ČR. Je možné si zde vybrat územní členění na 

obvodní oddělení Policie ČR či na územní oddělení Policie ČR. Údaje jsou zde 

zobrazovány formou kartogramů, které mohou zobrazovat jak stav kriminality, tak také 

intenzitu (index kriminality) s využitím přepočtu na 10 000 obyvatel. Struktura kriminality 

je zobrazována na přehledném grafu. I zde je možné definovat časový interval a třídy 

deliktů. Nejmenší sledovanou jednotkou je v současnosti jeden kalendářní měsíc [30]. 

Kvadrantová metoda 

Kvadrantová metoda (Quadrant method, Grid cell analysis) je založena na vyjádření 

četnosti případů v jednotlivých buňkách sítě [31]. Horák [32] zdůrazňuje citlivost na 

velikost buněk a polohu počátku sítě. Výhodou kvadrantové metody je nízká výpočetní 

náročnost, jednoznačnost lokalizace (na rozdíl od jádrových odhadů), možnost zpracování 

údajů i bez GIS softwaru, možnost jednoduchého přidávání či odebírání externích dat a 

jejich společná analýza s evidencí kriminality (zvláště společenské, sociální a situační 

kriminogenní faktory) [32]. Pro účely analýzy kriminality byla kvadrantová metoda 

použita např. v Brazilském Riu de Janeiru [22]. Harries [25] odkazuje na studie provedené 
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ve Velké Británii pomocí kvadrantové 

metody v programu SPAM (Spatial 

Pattern Analysis Machine). 

Pro zvýšení vypovídací schopnosti 

mapových výstupů analýzy může být 

kvadrantová metoda zkombinována 

s metodou bipolárních (bivariate map) či 

tripolárních map, což umožňuje za 

pomoci vhodného statistického 

zpracování dat současně vizualizovat 

více ukazatelů. Na obrázku č. 3 je 

uveden příklad bipolární mapy populace 

ve městě Chicago. [33] 

Harries [25] hovoří také o možnosti 

tvorby trojrozměrné kvadrantové mapy. Zdůrazňuje však vhodné nastavení vertikálního 

rozměru. 

Jádrové odhady (Kernel density estimation) 

Mezi nejznámější a často používanou metodu mapování kriminality patří jádrové odhady. 

Tato metoda vychází z odhadu dvojrozměrné hustoty pravděpodobnosti a umožňuje 

pomocí statistických výpočtů zobrazit intenzitu studovaného jevu vstupní bodové vrstvy 

[32]. Výpočet jádrového odhadu si lze představit tak, že v okolí každého bodu je vytvořeno 

kruhové okolí podobné plynule zakřivenému povrchu. Tento povrch nabývá nejvyšší 

hodnoty 1 v místě samotného bodu a klesá pomocí matematicky definované funkce 

směrem k okraji, kde nabývá hodnoty 0. Hodnota hustoty pro každou buňku je poté 

vypočtena součtem hodnot všech jádrových povrchů, které překrývají střed dané buňky 

[34]. Proces je znázorněn na obrázku č. 4. 

Mezi obecné vlastnosti jádrových odhadů patří nestrannost odhadu a konzistence odhadu 

[35]. Využití jádrových odhadů vyžaduje nastavení několika parametrů, zejména metody 

interpolace a výběr pásma vyhledávání. Pásmo vyhledávání může být buď adaptivní, které 

určuje stupeň vyhlazení automaticky v závislosti na hustotě bodů, nebo fixní, které určuje 

Obr. 3 - Ukázka využití bipolární mapy [32] 

Obr. 4 - Princip výpočtu jádrových odhadů [33] 
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v celé oblasti stejný stupeň vyhlazení [32]. Metoda interpolace vymezuje způsob výpočtu 

hustoty v okolí bodů. Kromě těchto parametrů vyžadují některé softwarové nástroje, jako 

např. CrimeStat, také určení referenční mřížky, kterou využívá pro zápis výsledných 

hodnot. Program CrimeStat umožňuje provést jádrové odhady pomocí nástroje Kernel 

Density Estimate (KDE). V případě jádrových odhadů u bodové vrstvy lze znázornit také 

relativní intenzitu, která vyjadřuje intenzitu v bodě vzhledem k průměrné intenzitě [32]. 

V praxi se nejvhodnější nastavení parametrů nalézá nejčastěji zkoušením. 

STAC 

Anglická zkratka STAC (Spatial and Temporal Analysis of Crime) znamená v překladu 

prostorová a časová analýza kriminality. Jde o metodu vyvinutou již v roce 1988 na půdě 

Illinoisského úřadu pro trestní právo (llinois Criminal Justice Information Authority) za 

účelem vyhodnocování hotspots [36]. Princip metody STAC je založen na algoritmu, který 

na každém uzlu předem automatizovaně definované mřížky vytvoří kruh o zvoleném 

poloměru. Mřížka může být tvořena trojúhelníky nebo čtverci a vzdálenost jejích uzlů 

odpovídá polovině zvoleného poloměru. Každý kruh je následně ohodnocen podle počtu 

událostí, které se v něm nacházejí. Průsečíky hran mřížky s těmito kruhy vytvoří nové 

bodové pole, pro které jsou ve druhé fázi procesu vytvořeny opět kruhy o stejném 

poloměru. I pro tyto kruhy jsou spočteny body, které se v nich nacházejí a podle tohoto 

počtu jsou ohodnoceny. Tímto způsobem byly vytvořeny dva soubory kruhů, z nichž jsou 

následně vybrány ty, které překračují uživatelem nastavenou mezní hodnotu. Při testování 

této metody se projevila potřeba ověření náhodnosti rozmístění vstupní bodové vrstvy 

událostí. K tomuto účelu STAC využívá analýzu nejbližšího souseda (Nearest Neighbor 

Analysis). Pokud je prokázána náhodnost rozdělení bodů, může algoritmus přejít 

k závěrečné fázi analýzy, kterou je vytvoření směrodatných elips pro vyjádření hotspots. 

Ty jsou vypočteny pro všechny skupiny překrývajících se kruhů (hot cluster), tak aby svým 

tvarem co nejlépe vystihovaly rozložení těchto kruhů a jejich vah [36]. Rozměry elips jsou 

dány násobky směrodatných odchylek jednotlivých hot clusters. 

 

Obr. 5 - Princip metody STAC [34] 
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V této práci je metoda využita v rámci programu CrimeStat IV. Důležité je vhodně zvolit 

parametry STAC, které zahrnují poloměr vyhledávání, minimální počet bodů ve shluku, 

počet opakování simulace, typ mřížky (trojúhelníkový či čtvercový) a násobek 

směrodatných odchylek pro tvorbu výsledných elips. 
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5 ZVOLENÁ METODIKA ZPRACOVÁNÍ 

Na základě zadání práce a prostudování literatury představuje práce v této kapitole přehled 

použitých dat a metod jejich zpracování.  

5.1 Zdroje dat 

Pro potřeby této práce byly vybrány následující zdroje dat. 

5.1.1 Městská policie Ostrava 

Městská policie Ostrava poskytla pro tuto práci údaje o zaznamenaných přestupcích na 

území Ostravy v letech 2012 a 2013. Evidence přestupků obsahuje u každého záznamu 

detailní informace, z nichž nejdůležitější je vymezení v čase a v prostoru a zařazení do 

typu přestupkové činnosti. Díky těmto složkám lze provádět časoprostorové analýzy 

a hodnotit vývoj přestupkové činnosti a vztah k počtu a struktuře obyvatel. Detailní popis 

struktury evidence přestupků, její atributy a naplněnost jsou uvedeny v následující 

kapitole. 

5.1.2 Český statistický úřad 

Další datové soubory vstupující do analytické činnosti této práce zahrnují vrstvu 

městských obvodů města Ostravy, která pochází z Registru sčítacích obvodů spravovaného 

Českým statistickým úřadem. Soubor byl vytvořen v roce 2011 a obsahuje 23 polygonů 

reprezentujících 23 městských obvodů. Mezi atributy této vrstvy patří kód městského 

obvodu (KOD_MCO), název (NAZ_MCO), kód obce (KOD_OBEC), název obce 

(NAZ_OBEC), kód statutárního města (KOD_STATM), název statutárního města 

(NAZ_STATM) a kód okresu (LAU1). Naplněnost všech atributů je 100 %. 

5.1.3 Magistrát města Ostravy 

Od Magistrátu města Ostravy pochází následující datové soubory: 

1. obvodní oddělení Policie ČR - polygonová vrstva, platnost k roku 2011, 

2. služebny Policie ČR - bodová vrstva, platnost k roku 2011, 

3. počet obyvatel a věková struktura částí obce Ostrava - statistické údaje, platnost 

k 1. 1. 2010, 

4. podkladová data - soubor liniových a polygonových vrstev, platnost k roku 2011 

Soubor podkladových dat je složen z těchto vrstev: 

o ulice, 

o komunikace, 

o železnice, 

o řeky, 

o vodní plochy, 

o lesy, 

o zeleň, 
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o zastavěné území, 

o průmysl, 

o budovy. 

Všechny zmíněné vrstvy byly poskytnuty výhradně pro potřeby této práce prostřednictvím 

Mgr. Tomáše Inspektora. 

5.1.4 ArcDATA Praha 

Z důvodu porovnávání charakteristik kriminality mezi jednotlivými částmi obce vstupuje 

do zpracování také vrstva částí obce Ostravy, která byla převzata a upravena z vektorového 

souboru administrativního členění ČR společnosti ArcDATA Praha s platností k roku 

2012. Struktura vrstvy je dána atributy: kód části obce (KOD_COB), název části obce 

(NAZ_COB), kód obce (KOD_OBEC), název obce (NAZ_OBEC), kód okresu (LAU1), 

název okresu (NAZ_LAU1), kód kraje (KOD_KRAJ a KOD_CZNUTS3), název kraje 

(NAZ_CZNUTS3) a počet obyvatel v letech 1991, 2001 a 2011. Naplněnost všech atributů 

je 100 %. 

5.1.5 Institut Geoinformatiky VŠB-TUO 

Další důležitou vrstvou vstupující do analýzy je polygonová vrstva mřížky s velikostí 

buňky 100 x 100 m. Tato vrstva obsahuje také informace o počtu a věkové struktuře 

obyvatelstva pro každou buňku a tvoří základ pro využití kvadrantové metody. Vrstvu 

vytvořil k roku 2010 Mgr. Tomáš Inspektor. 

Tab.  1 - Struktura databáze objektů 

Atribut Datový typ Popis atributu Naplněnost [%]

ID číslo identifikátor objektu 100,0

typObj text typ objektu 100,0

objekt text název objektu 100,0

podObj text podobjekt 1,3

nazevfull text oficiální (dlouhý) název objektu 100,0

Obec text název obce 99,9

castObce text název části města 95,7

ulice text název ulice 91,9

cp text číslo popisné 68,4

co text číslo orientační 58,1

sourx číslo souřadnice x (S-JTSK) 100,0

soury číslo souřadnice x (S-JTSK) 100,0

PlatnostOd datum datum začátku platnosti objektu 99,7

PlatnostDo datum datum konce platnosti objektu 99,7

pom text pomocný název objektu 96,0

JISTOTA číslo jistota objektu 99,4

Poznamka text poznámka 8,4

IDNADOBJ číslo identifikátor nadobjektu 7,8
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Do analýz vstupují také vrstvy vybraných objektů města Ostravy. Databáze těchto objektů 

byla vytvořena v rámci diplomové práce Ing. Ivana Igora, Ph.D. a Ing. Jakuba Calábka 

v roce 2009. Výběr objektů je založen na konzultaci s Bc. Helenou Kuzníkovou 

z Magistrátu města Ostravy, která identifikovala typy objektů důležité v oblasti prevence 

kriminality. Tato databáze je pravidelně aktualizována a doplňována o další objekty. 

V současnosti obsahuje 3 341 lokalizovaných objektů a její struktura je znázorněna 

v tabulce č. 1. Každý objekt je zařazen do jednoho z 50 typů objektů. Přehled typů objektů 

je uveden v tabulce č. 2. Pro práci jsou nejdůležitější objekty barů, obchodních center, 

obchodních domů, zastávek a nádraží, které na sebe vážou některé třídy přestupků.  

5.1.6 Natural Earth 

Polygonová vrstva států světa je převzata z internetového zdroje Natural Earth [37]. Vrstva 

obsahuje širokou škálu atributů. Pro potřeby této práce však postačuje pouze atribut 

s názvem státu, který dosahuje naplněnosti 100 %. Platnost vrstvy je k roku 2012. 

5.2 Úprava dat 

Vstupní data je nutno upravit, a to z několika důvodů. Pro potřeby porovnávání úhrnů 

přestupků mezi kalendářními měsíci je nutno brát ohled na různou délku kalendářních 

měsíců. V této práci je to ošetřeno přepočtením četnosti přestupků na standardní měsíce 

s jednotnou délkou 30 dní. Podobně i v případě dní nastává neshoda v počtu výskytů dní 

Typ objektu Počet Typ objektu Počet
bar 925 firma 16

zastávka 587 second hand 16
škola 319 nádraží 14

sázková kancelář 132 penzion 12
sport 127 směnárna 12

bankomat 117 galerie 9
obchodní dům 101 kostel 9

prodejna 86 kultura 9
čerpací stanice 82 noční klub 9

lékárna 81 hřbitov 8
herna 68 mosty 7

autobazar 67 zařízení pro matky s dětmi 7
sběrna surovin 63 zařízení pro seniory a ZP 7

pošta 57 muzeum 6
autoškola 46 noclehárna 6

hotel 46 divadlo 5
obchodní centrum 45 nemocnice 4

knihovna 43 poliklinika 3
hřiště 42 rozhledna 3

ubytovna 38 azylový dům 2
veřejné 32 domov pro nemocné 2

zastavárna 29 domov pro seniory 2
areál 28 charita 1
park 26 motel 1

bazar 21 trafika 1

Tab.  2 - Typy objektů v databázi objektů 
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během roku. Např. v roce 2012 bylo zaznamenáno 53 pondělí a nedělí, kdežto ostatních 

dní bylo jen 52. Proto byly četnosti přestupků přepočteny na počet 52 dní za rok. 

Nepatrná část zaznamenaných údajů byla pro účely této práce vyňata, protože logicky 

nezapadají do kontextu analýzy přestupkové činnosti. Jde o přestupky, které byly v rámci 

jejich řešení stornovány (hodnota "s" v atributu řešení) a přestupky spáchané mimo území 

statutárního města Ostrava (hodnoty odlišné od 1 v atributu ID obec). Celkem bylo 

v záznamech identifikováno 42 stornovaných přestupků (z toho 16 v roce 2012 a 26 v roce 

2013) a 57 přestupků spáchaných mimo Ostravu (z toho 29 bylo spácháno na území obce 

Stará Ves nad Ondřejnicí a 28 v obci Vratimov). Vymezení vhodných záznamů je 

uvedenov tabulce č. 3. Z celkového počtu bylo tedy za skutečně spáchané přestupky ve 

studované oblasti považováno 117 822 záznamů, z toho 56 932 v roce 2012 a 60 989 

v roce 2013. 

Tab.  3 - Vymezení vhodných záznamů pro účely analýzy 

Dalším důvodem pro úpravu dat je co možná nejpřesnější provedení geokódování. To 

závisí jak na použité metodě geokódování, tak také na struktuře a správnosti zápisu 

atributů v evidenci přestupků. Pro kontrolu správnosti zápisu a úpravu chybných záznamů 

slouží harmonizace. Harmonizace spočívá především ve sjednocení číselníků s RSO, 

náhradě zastaralých pojmenování a známých chyb, sjednocení názvů a zkratek, vypuštění 

některých adres z RSO atd. 

5.3 Metody geokódování 

Mezi metody geokódování použité v této práci patří metoda s pomocí strukturovaného 

zápisu adresních atributů a metody geokódování online mapových vyhledávačů Google 

Maps, Mapy.cz, Bing Maps a Mapquest. První zmíněná metoda byla vyvinuta doc. 

Horákem a Ing. Calábkem v rámci řešení diplomové práce Kriminalita na Ostravsku [13]. 

Určování souřadnic zde probíhá ve dvou rovinách: 

1. Geokódování pomocí adresních atributů 

Za vhodné adresní atributy jsou považovány název ulice, číslo popisné, číslo orientační, 

název části obce a název obce. Znalost těchto údajů umožňuje navázat jednotlivé záznamy 

na definiční body adresních míst a následně vygenerovat souřadnice v souřadnicovém 

systému S-JTSK. Definiční body adresních míst jsou převzaty z Registru sčítacích obvodů 

(dále RSO) spravovaného ČSÚ. Různé stupně naplněnosti adresních atributů umožňují 

lokalizaci na různých úrovních přesnosti. V rámci popisované metody jsou vymezeny tyto 

2012 2013 Celkem

Všechny vstupní záznamy 56 932 60 989 117 921

Stornovány 16 26 42

Mimo území města Ostravy 29 28 57

"Čisté" vstupní záznamy 56 887 60 935 117 822

Počet přestupků
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úrovně přesnosti lokalizace od nejpřesnější k nejméně přesné: adresní bod, křižovatka 

a střed ulice. 

2. Geokódování na objekty 

Vzhledem k množství záznamů, u kterých je uveden v poli "upřesnění" název konkrétního 

objektu, se jako vhodné řešení pro přesnější lokalizaci nabízí prostorové vztažení záznamů 

přímo k těmto objektům. Vhodnými objekty pro tyto účely jsou zastávky, areály, parky 

a veřejné budovy a zařízení, jako např. úřady, pošty, školy, banky, nemocnice, kostely, 

lékárny, knihovny, obchodní domy, čerpací stanice a další. 

Objekty s uvedenými souřadnicemi S-JTSK a dalšími údaji jsou zapsány ve zvláštní 

tabulce (OBJEKTY), která je pomocí další tabulky (PROPOJE) napojena na tabulku se 

zaznamenanými přestupky. Velkou část propojení je možno díky této databázi objektů 

nalézt automaticky. Další propojení je však již nutno vyhledat ručně, což způsobuje 

výraznou časovou náročnost této metody. Naproti tomu umožňuje vysokou přesnost 

lokalizace. Podrobný popis konkrétních kroků při geokódování pomocí této metody je 

předložen v kapitole 7. 

Metody geokódování pomocí vybraných mapových vyhledávačů probíhají plně 

automatizovaně na základě algoritmů daných serverů. Bližší popis těchto nástrojů 

předkládá kapitola 7. 

5.4 Specifikace tříd přestupků 

Z důvodu velkého rozsahu vstupního datového souboru a výrazně variabilní struktuře 

přestupků bude práce zaměřena na těchto 5 vybraných tříd přestupků: 

 Rušení nočního klidu (§ 47, odstavec 1, písmeno b, zákona o přestupcích) 

 Znečištění veřejného prostranství (§ 47, odstavec 1, písmeno d, zákona o přestupcích) 

 Kouření na místech zakázaných (§ 30, odstavec 1, písmeno m, zákona o přestupcích) 

 Přestupky proti majetku (§ 50 zákona o přestupcích) 

 Překročení nejvyšší dovolené rychlosti (§ 125, odstavec 1, písmeno f, body 2, 3, a 4, 

zákona o provozu na pozemních komunikacích) 

Výběr těchto tříd byl založen na logickém vymezení tříd od ostatních tříd podobného 

charakteru, vhodné interpretovatelnosti a na vysoké četnosti přestupků v těchto třídách. 

5.5 Analytické metody 

Ze zadání vyplývá použití kvadrantové metody. Jako základní velikost buňky byla 

nastavena velikost 100 x 100 m. Důvodem je snaha popsat území a vazbu přestupků na jiné 

faktory dostatečně podrobně. Současně je využita převzatá mřížka o stejném rozměru 

buňky, která nese informace o počtu obyvatel a věkové struktuře obyvatel. Při analýze je 

třeba vzít v úvahu následující omezení - je pravděpodobné, že některé buňky budou mít 

velmi nízký, nebo nulový počet obyvatel. Při výpočtu indexu kriminality pro území 
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s nulovým počtem obyvatel dochází k dělení nulou a index tak nelze spočítat. Z tohoto 

důvodu bude v této práci využito prvního vztahu pro výpočet indexu kriminality (1), kde je 

počet přestupků dělen celkovým počtem obyvatel místo dělení počtem obyvatel starších 15 

let. Pravděpodobnost dělení nulou se tak sníží. 

Pro vyjádření míry změny četnosti přestupků mezi roky 2012 a 2013 je v práci používáno 

několik typů porovnávání, které lze vizualizovat pomocí kvadrantové metody. Základ tvoří 

výpočet absolutních rozdílů četností mezi oběma roky. Častěji je však vhodné použít 

výpočet relativního rozdílu četnosti podle vztahu: 

                 
                         

            
     

Vzhledem k tomu, že velikost buňky požívané kvadrantové metody je 100 x 100 m, je 

velice pravděpodobné, že četnost přestupků v některých buňkách bude nulová. V takovém 

případě by ve výpočtu relativního rozdílu docházelo k dělení nulou, což znemožňuje 

správné vyhodnocení rozdílu v takových buňkách. Proto je v práci využito výpočtu poměru 

rozdílu četnosti k celkovému počtu přestupků na daném území, podle vztahu: 

               
                         

                         
     

Tento postup zaručuje správné vyhodnocení změny četnosti přestupků ve všech buňkách, 

ve kterých došlo během sledovaného období alespoň k jednomu přestupku. Hodnoty 

vypočteného poměru se pohybují od -100 %, tedy pokles četnosti na nulu, do +100 %, což 

znamená nulovou původní hodnotu. Kladné hodnoty zde tedy představují nárůst četnosti a 

záporné hodnoty pokles četnosti. 

Pro vztažení četnosti přestupků ke struktuře obyvatel je v práci využito výpočtu tzv. 

"indexu stáří", který vyjadřuje poměr obyvatel starších 65 let k obyvatelům mladším 15 let 

podle vztahu: 

            
                                                              

                        
     

K vizualizaci dat vytvořených pomocí kvadrantové metody je využita také tvorba tzv. 

bipolární mapy, které v této práci mohou pomoci pro vyjádření vztahů mezi studovanými 

jevy. 

Analýza prostorového vztahu rozložení přestupků a vybraných typů objektů byla 

provedena pomocí několika úrovní obalových zón v prostředí ArcMap. Jedná se o objekty 

zastávek a nádraží, barů a obchodních center, obchodních domů a prodejen. 

Dále je v práci pro vyjádření hotspots využita metoda STAC s individuálním nastavením 

parametrů pro jednotlivé vybrané třídy přestupků. 

Pro hodnocení přestupkové činnosti je využito také statistických a grafických metod, které 

nabízí prostředí MS Excel. Jde zejména o sloupcové a bodové grafy a výpočty korelačních 

koeficientů.  
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6 PŘESTUPKOVÁ ČINNOST V OSTRAVĚ 

Situace na poli evidovaných přestupků v Ostravě je v následujících podkapitolách popsána 

pomocí statistických údajů, které vycházejí z evidence přestupků ještě před provedením 

geokódování. Nejprve však práce představuje základní popis vstupních dat. 

6.1 Vstupní data 

Na základě dohody s Městskou policií Ostrava byla pro práci získána databáze přestupků 

spáchaných na území statutárního města Ostrava v letech 2012 a 2013. Tato databáze 

zahrnuje 117 921 zaznamenaných přestupků, z toho 56 932 v roce 2012 a 60 989 v roce 

2013. Strukturu a popis atributů tabulky se zaznamenanými přestupky uvádí tabulka č. 4. 

Vstupní data obsahují tři základní typy informací: věcné, časové a prostorové vymezení 

přestupků. Databáze obsahuje také informace o pachateli přestupku a v případě dopravních 

přestupků také informace o vozidle. Kromě tabulky s obsahem zaznamenaných přestupků 

obsahuje vstupní databáze číselníky v podobě tabulek částí města Ostravy (CisCast), ulic 

Tab.  4 - Struktura evidence přestupků, Zdroj dat: doc. Ing. Jiří Horák Dr. a Ing. Tomáš Inspektor) 

Atribut Datový typ Popis atributu
Naplněnost 

[%]

ID číslo identifikátor přestupku 100

PreDatum datum a čas datum a čas spáchání přestupku 100

PreIDObec číslo místo spáchání přestupku - obec 100

PreIDCast číslo místo spáchání přestupku - městská část 100

PreIDUlice číslo místo spáchání přestupku - ulice 100

PreCisloDomu text místo spáchání přestupku - ČP/ČO 61

PreUpresMista text místo spáchání přestupku - upřesnění 43

PreParagID číslo povaha přestupku - identifikátor paragrafu 100

PreParag text povaha přestupku - paragraf 100

PreOdst číslo povaha přestupku - odstavec 95

PrePism text povaha přestupku - písmeno 80

PreDz číslo povaha přestupku - dopravní značení 45

PreUpresneni text upřesnění přestupku 81

ResDatum datum a čas datum řešení přestupků 100

Reseni text krátký způsob řešení přestupku 100

ResCastka číslo pokutovaná částka 36

ResPnmn číslo (0;1) externí spolupráce 100

PrestRokNarozeni číslo pachatel - rok narození 95

PrestMesto text pachatel - místo bydliště - město 97

PrestMestoCast text pachatel - místo bydliště - městská část 83

PrestVozTyp text pachatel - typ vozidla 61

PreOdtah číslo (0;1) odtah vozidla 100

SledUkazatel číslo sledovaný ukazatel 29

b_NasBota číslo (0;1) nasazená botička 100

PreParkListek číslo (0;1) parkovací l ístek 100
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(CisUlice), obcí spadajících pod Ostravu (CisObce), okresů ČR (CisOkres), dopravní 

značení (DZMenu a DZnacky), paragrafů zákona o přestupcích (PrestParag), způsobu 

řešení přestupku (Reseni) a další. Struktura celé databáze i se všemi atributy je znázorněna 

na obrázku č. 6. 

 

Obr. 6 - Vztahy vstupní databáze evidence přestupků 

Všechny číselníky použité v evidenci přestupků prošly kontrolou a aktualizací v rámci této 

práce. Číselník okresů není u záznamů uváděn a ani není důležitý, protože celý soubor 

přestupků je vztažen k území jednoho okresu. Podobně je tomu v případě číselníku obcí, 

kde jedinou obcí přijatelnou pro účely této práce je Ostrava. Území města se dělí na 

37 částí obce. Ty jsou uvedeny v číselníku částí obce spolu s dalšími částmi okolních obcí.  

Daleko rozsáhlejší je číselník ulic, který obsahuje celkem 2 449 záznamů v pořadí od 1 do 

2466. V těchto záznamech schází 17 pořadových čísel. Žádné z nich však není 

zaznamenáno v databázi přestupků a vše je tedy v pořádku. Kontrola správnosti 

pojmenování ulic byla založena na Registru sčítacích obvodů (RSO) [38], Seznamu ulic 

a veřejných prostranství Magistrátu města Ostravy [39], Veřejného dálkového přístupu 

RÚIAN [40] a disertační práce Vaculíka s názvem „Urbanonymie vybraných měst Moravy 

a Slezska“ [41]. Mezi zaznamenanými ulicemi bylo identifikováno několik názvů, které již 

nejsou aktuální. Např. ulice Pod Javory v části Hrabůvka zanikl již v roce 2003, přesto je 
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u jednoho přestupku uveden. Ulice “Pod Břehy“ v části Hrabová byla vedena pod 

chybným názvem "Pod Přehy". Tento název byl opraven. Ulice Hornorybnická byla v roce 

2011 sjednocena s ulicí Českobratrská a její název byl podle této změny upraven. Vyskytlo 

se také několik případů evidence ulic na území městských částí, ve kterých však podle 

seznamu ulic magistrátu města Ostravy [39] nejsou evidovány. 

Číselník dopravního značení (DZnacky) zahrnuje celkem 382 položek. Tyto položky jsou 

z podstaty věci vázány převážně na dopravní přestupky. Tomu odpovídá také zastoupení 

u více než 50 % zaznamenaných přestupků. 

Číselník paragrafů zákona (PrestParag) obsahuje celkem 339 položek, Všechny hodnoty 

uvedené u přestupků jsou uvedeny v tomto číselníku. Hodnoty atributu čísla paragrafu 

(Parag) jsou také vyjádřeny v číselníku, je zde však neshoda v označení paragrafu 125c 

zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. V číselníku je použito 

označení 125c, ale v záznamech o přestupcích je paragraf označen pouze jako 125. 

Vzhledem k tomu, že v číselníku je ze souboru paragrafů 125a až 125j vyjádřen jen 

paragraf 125c, bude v této práci považováno označení paragrafu 125 jako totožné 

s označením 125c. Hodnoty atributu odstavce paragrafu (PreOdstavec) nabývají v souladu 

s číselníkem hodnot 1 až 3. 

Všechny zaznamenané hodnoty atributu popisujícího způsob řešení přestupků (Reseni) 

jsou vyjádřeny v příslušném číselníku. Stejně tak všechny zaznamenané hodnoty atributu 

sledovaného ukazatele (SledUkazatel) jsou vyjádřeny v příslušném číselníku. 

6.2 Struktura přestupkové činnosti 

Nejdříve byla provedena základní průzkumová analýza dat (EDA), které se soustředila na 

hlavní atributy přestupků a posoudila obsah dat. 

U každého přestupku je uvedeno, který paragraf zákona o přestupcích byl v daném případě 

porušen. Pomocí těchto údajů byly přestupky roztřízeny do logicky uspořádaných tříd 

založených na struktuře statistických údajů Městské policie Ostrava. Četnosti přestupků 

v těchto třídách jsou uvedeny v tabulce 3 a graficky je znázorňuje obrázek 5. Je možné si 

všimnout, že více než polovinu ze všech přestupků tvoří dopravní přestupky. Z hlediska 

meziročního rozdílu četnosti přestupků došlo u všech tříd k nárůstu. Tento nárůst však není 

rovnoměrný. Největší meziroční nárůst četnosti (55 %) zaznamenala třída přestupků na 

úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, konkrétně bod m paragrafu 30, 

který vymezuje kouření na místech zakázaných. Ostatní body zákona na úseku ochrany 

před alkoholismem a jinými toxikomaniemi zaznamenaly pouze nepatrný nárůst v řádech 

jednotek, či dokonce pokles. Přestupky překročení nejvyšší dovolené rychlosti a přestupky 

proti občanskému soužití zaznamenaly také výrazný nárůst. U ostatních tříd přestupků 

došlo k mírnému meziročnímu nárůstu.  

Nejčastěji porušovaným bodem zákona byl v obou sledovaných letech paragraf č. 125c, 

odstavec 1, písmeno k zákona č. 361/2000 Sb., který vymezuje jiná jednání na úseku 
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Tab.  5 - Struktura přestupkové činnosti v Ostravě v letech 2012 a 2013 s uvedenými meziročními rozdíly 

Obr. 7 - Struktura přestupkové činnosti v Ostravě v letech 2012 a 2013 

dopravy, než jsou uvedena v předchozích písmenech paragrafu 125c. Ve vstupní databázi 

se také vyskytují paragrafy, které byly porušeny pouze jednou za celý kalendářní rok. 

Takových případů bylo zaznamenáno 16. 

počet (%) Počet (%)

Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti 

provozu na pozemních komunikacích  (vyjma 

překročení nejvyšší dovolené rychlosti) 

§ 125c zákona č. 

361/2000 Sb.
27 869 49,0 28 046 46,0 177 1

Překročení nejvyšší dovolené rychlosti

§ 125c/f2,f3,f4 

zákona č. 

361/2000 Sb.

2 241 3,9 3 160 5,2 919 41

Přestupky na úseku ochrany před 

alkoholismem a jinými toxikomaniemi

§ 30 zákona č. 

200/1990 Sb.
1 288 2,3 2 001 3,3 713 55

Přestupky proti veřejnému pořádku

§ 47 a § 47b 

zákona č. 

200/1990 Sb.

11 480 20,2 12 408 20,4 928 8

Přestupky proti občanskému soužití
§ 49 zákona č. 

200/1990 Sb.
172 0,3 229 0,4 57 33

Přestupky proti majetku
§ 50 zákona č. 

200/1990 Sb.
2 288 4,0 2 570 4,2 282 12

Jiné přestupky ostatní 11 549 20,3 12 521 20,5 972 8

2012 2013
Název třídy přestupků

Porušený 

paragraf zákona

Absolutní 

rozdíl

Relativní 

rozdíl [%]
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Struktura přestupkové činnosti se v jednotlivých městských obvodech může výrazně 

odlišovat. Na obrázku č. 8 můžeme vidět strukturu přestupkové činnosti v městských 

obvodech s využitím pěti vybraných tříd přestupků. Tabulka č. 5 uvádí bližší popis 

kategorií a hodnoty absolutních i relativních zastoupení přestupků v jednotlivých 

kategoriích vzhledem k celkovému počtu evidovaných přestupků. Je zde uveden také 

absolutní rozdíl a relativní rozdíl mezi roky 2012 a 2013 pro jednotlivé kategorie. Relativní 

rozdíl zde představuje změnu v četnosti vzhledem k hodnotě z roku 2012. Na základě 

těchto údajů lze v Ostravě vymezit několik skupin s podobným složením struktury 

přestupkové činnosti.  

Mezi obvody s nejvyšším podílem přestupků znečišťování veřejného prostranství v letech 

2012 i 2013 patří Hošťálkovice, Hrabová, Mariánské Hory a Hulváky, Nová Ves, Ostrava - 

Jih, Petřkovice, Poruba, Pustkovec, Slezská Ostrava a Vítkovice. Největší podíl přestupků 

překročení nejvyšší dovolené rychlosti byl zaznamenán u obvodů Krásné Pole, Lhotka, 

Martinov, Michálkovice, Nová Bělá, Polanka nad Odrou, Proskovice, Radvanice 

a Bartovice, Stará Bělá a Třebovice. Ve všech případech jde o obvody, které se nacházejí 

na okrajích města Ostravy s menší hustotou zalidnění a nižší mírou regulace provozu 

pomocí světelných signalizací apod. Tyto faktory zřejmě přispívají k vyššímu podílu této 

třídy přestupků v těchto obvodech. 

Obvod Plesná zaznamenal největší podíl u třídy přestupků proti majetku. Souvislost je 

možno hledat v tom, že na území relativně malé obce Plesná je situován velký obchodní 

Obr. 8 - Struktura přestupkové činnosti v jednotlivých městských obvodech Ostravy v letech 2012 a 2013 
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dům Globus. V obvodu Plesná také došlo k výrazné změně četnosti přestupků 

překračování nejvyšší dovolené rychlosti. 

Městský obvod Svinov zaznamenal výraznou změnu ve struktuře přestupkové činnosti. 

V roce 2012 zde jasně dominovala třída přestupků znečišťování veřejného prostranství, ale 

v roce 2013 byla jako nejčetnější zaznamenána třída přestupků kouření na místech 

zakázaných. 

Velmi výrazný nárůst ve třídách přestupků znečišťování veřejného prostranství a kouření 

na místech zakázaných byl zaznamenán ve Slezské Ostravě. V Pustkovci došlo také 

k nárůstu četnosti přestupků, a to ve třídách znečišťování veřejného prostranství, přestupků 

proti majetku a překračování nejvyšší dovolené rychlosti. Naopak výrazný pokles ve všech 

třídách přestupků byl zaznamenán ve Vítkovicích. V ostatních obvodech zůstává struktura 

přestupkové činnosti v roce 2013 velmi podobná struktuře v roce 2012. 

6.3 Místo páchání přestupků 

Pro vyjádření míry přestupkové činnosti v jednotlivých částech města Ostravy byl 

vypočten index kriminality, zohledňující četnost přestupků a celkový počet obyvatel. 

Hodnoty počtu obyvatel jsou převzaty z údajů Magistrátu města Ostravy [6]. Jak je vidět 

na obrázcích č. 9, 10 a 11, míra přestupkové činnosti není v Ostravě rozložena zcela 

rovnoměrně. Také meziroční rozdíl v četnosti přestupků je mezi částmi města rozdělen 

velmi různorodě. Jednoznačně nejvyšší hodnoty indexu kriminality byly zaznamenány 

v částech Moravská Ostrava a Svinov. Ostatní části nedosahují ani poloviny hodnot indexů 

těchto dvou částí. Nejnižší intenzitu přestupkové činnosti zaznamenaly části Hošťálkovice 

a Heřmanice. Meziroční relativní rozdíl intenzity přestupkové činnosti je zaznamenán na 

stejném obrázku ve spodní části a lze z něj vyčíst velmi výrazný nárůst intenzity v části 

Bartovice (191 %), Hrušov (183 %), Heřmanice (118 %), Muglinov (94 %), Slezská 

Ostrava (65 %) a Přívoz (61 %). K výraznému meziročnímu poklesu indexu kriminality 

došlo v Proskovicích (-46 %), Plesné (-24 %) a Hošťálkovicích (-22 %). Ostatní části 

města se od své hodnoty indexu kriminality z roku 2012 příliš neodchýlily.  
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Obr. 9 - Index kriminality pro jednotlivé části obce Ostrava 
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Obr. 11 - Relativní rozdíl indexu kriminality v částech  

obce Ostravy 

Index kriminality a relativní rozdíly v indexu kriminality mezi lety 2012 a 2013 jsou 

vyjádřeny na obrázcích 10 a 11. Na základě těchto údajů lze říci, že k největšímu nárůstu 

indexu kriminality došlo v severovýchodní části města Ostravy. V části jižně od středu 

města došlo k zachování hodnot indexu kriminality. 

 

Obr. 10 - Index kriminality v částech obce Ostrava 

Zajímavý je také výrazný pokles 

indexu kriminality v části 

Proskovice, a to i přesto, že 

v sousedních částech došlo 

k nárůstu indexu. Podobná situace 

nastala i v části Michálkovice. Pro 

popis situace přestupkové činnosti 

vzhledem k místu by bylo jistě 

vhodné uvést konkrétnější místa, ke 

kterým se může přestupková 

činnost vázat, jako např. zastávky, 

nádraží, obchodní domy, obchodní 

centra či bary. Posuzování vztahu 

mezi rozmístěním těchto objektů 

a rozmístěním vybraných tříd 

přestupků je však možné až po 

provedení geokódování. Proto bude 

toto hodnocení provedeno 

v kapitolách, které se věnují 

vybraným třídám přestupků. 
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6.4 Způsob řešení přestupků 

U každého přestupku je v databázi 

uvedeno, jakým způsobem byl policisty 

řešen. Rozdělení četnosti pro jednotlivé 

možnosti řešení je znázorněno na 

obrázku č. 12. Nejčastějším způsobem 

řešení přestupků bylo v roce 2012 

blokové řešení a v roce 2013 domluva. 

Blokové řešení přestupků zaznamenalo 

pokles o 31 %. Pokles zaznamenala také 

četnost přestupků, které zůstaly v řešení, a to ze 47 případů na 1. O 29 % stoupl počet 

přestupků, které byly vyřešeny dohodou. Pozoruhodný je také nárůst počtu přestupků, 

které byly postoupeny k řešení městskému úřadu, a to o 82 %. Tyto fakta ukazují na změnu 

stylu práce příslušníků Městské policie Ostrava. 

6.5 Doba páchání přestupků 

Struktura záznamů z časového hlediska je vyjádřena pro kalendářní měsíce, pro dny 

v týdnu, a pro celé hodiny na obrázcích 13, 14 a 15. Je možné si všimnout snížené míry 

četnosti přestupků během letních měsíců. Výrazný meziroční nárůst četnosti přestupků 

zaznamenaly měsíce únor (43 %), duben (47 %), květen (44%) a prosinec (36 %). Naproti 

tomu výrazný meziroční pokles četnosti přestupků byl zaznamenán u měsíců leden            

(-12 %), srpen (-26 %) a listopad (-29 %). Hodnoty meziročního relativního rozdílu 

u ostatních měsíců nejsou výrazné a pohybují se v řádu jednotek %. Důvody těchto změn 

nejsou zcela zřejmé. Mohou mít souvislost s počasím nebo jinými komplexními faktory. 

Obr. 13 - Průběh četnosti přestupků během roku 

Na průběhu četnosti přestupků během týdne je možné pozorovat obecný trend snížení 

četnosti o víkendech, ačkoli víkendové dny zaznamenaly nejvýraznější meziroční nárůst. 

To může souviset s větší aktivitou městské policie o víkendu v meziročním nárůstu (a tedy 

snížením latentní složky kriminality). 

Průběh četnosti během dne vykazuje jasný vzor, kdy od půlnoci do 7. hodiny ranní je 

četnost velmi nízká, poté prudce narůstá až do svého maxima, kterého dosahuje mezi 9. 

a 10. hodinou ranní. Pak četnost opět klesá, ale po 12. hodině opět stoupá do svého 

Obr. 12 - Rozdělení přestupků podle způsobu jejich řešení 
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druhého vrcholu okolo 13. hodiny. Poté již četnost klesá s malým třetím vrcholem mezi 20. 

a 22. hodinou. Tento vzor může být ovlivňován mnoha faktory, jako např. pracovní doba, 

dopravní špičky, počasí a další. Nelze však zcela jednoznačně rozhodnout, které faktory 

hrají zde největší roli. 

Obr. 14 - Průběh četnosti přestupků během týdne 

 
Obr. 15 - Průběh četnosti přestupků během dne 

Na obrázku č. 16 je znázorněn průběh četnosti přestupků zaznamenaných během týdne 

v jednotlivých hodinách. Je možné pozorovat zřetelně vymezené období se zvýšenou 

četností přestupků mezi 8. a 14. hodinou zejména ve všedních dnech. O víkendech je 

průběh četnosti vyrovnanější a projevuje se zde zvýšená četnost přestupků po půlnoci. 

Nejnižší četnosti přestupků jsou napříč celým týdnem zaznamenány mezi 3. a 6. hodinou 

ranní. 

Důvody časového průběhu četnosti přestupků v Ostravě mohou být různé. Napříč všemi 

třídami přestupků lze hovořit o vlivu aktivity obyvatel města, která je do velké míry 

spojena s denní dobou. Podrobnější náhled na další možné faktory uvádí kapitoly, které se 

věnují hodnocení přestupkové činnosti v jednotlivých vybraných třídách přestupků. 

Obr. 16 - Průběh četnosti přestupků během týdne po hodinách 
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6.6 Pachatelé přestupků 

Pachatele přestupků je možné rozdělit na ty, kteří mají trvalé bydliště na území města 

Ostrava a na "cizince". Ostravští obyvatelé mají na svědomí celkem 33 % (rok 2012) 

a 36 % (rok 2013) z celkového počtu přestupků. Dále je možné sledovat věkové rozložení 

pachatelů, které je zobrazeno na obrázku č. 17. Mezi nejčastější pachatele patří lidé ve 

věkovém rozmezí 20 - 40 let a poté již četnost přestupků klesá až po zanedbatelné hodnoty 

okolo věku 75 let a více. Nejmladší evidovaný pachatel měl v době spáchání přestupku 

pouhých 10 let a pochází z části Radvanice. Jde však o jediný záznam pachatele mladšího 

15 let. Rekord nejstaršího pachatele drží občan z Poruby ve věku 92 let. 

Obr. 17 - Rozdělení přestupků podle věku pachatele 

6.7 Vztah přestupků a věkové struktury obyvatel 

Za povšimnutí stojí také vztah k celkovému počtu obyvatel Ostravy, které se od rozdělení 

přestupků podle věku výrazně liší. Pro přehlednější vyjádření tohoto vztahu byla vyjádřena 

intenzita přestupkové činnosti (index kriminality) pro věkové skupiny po 5 letech. Věková 

skupina 10 - 14 let obsahuje pouze jeden záznam, a proto byla z hodnocení vyloučena. 

Výsledky jsou graficky znázorněny na obrázku č. 18. Nejvyšší intenzity dosahují skupiny 

obyvatel ve věku mezi 20 a 30 lety. Poté následuje pokles intenzity a opět mírný nárůst ve 

skupině obyvatel ve věku 35 - 40 let. Po 45. roku již intenzita přestupkové činnosti 

rovnoměrně klesá až k nulovým hodnotám po 95. roku. 

Většina věkových skupin zaznamenala meziroční nárůst intenzity. Naproti tomu 

u nejmladší věkové skupiny došlo k poklesu intenzity kriminality o 6 %. Pokles byl 

Obr. 18 - Intenzita přestupkové činnosti pro věkové skupiny 



Bc. Pavel Vícha: Vývoj přestupků na území Ostravy v letech 2012-2013 

2015  35 

 

zaznamenán také u skupin 30 - 34 let (-1 %) a 85 - 89 let (-36 %). Největší relativní nárůst 

intenzity (26 %) byl prokázán u skupiny 80 až 84 let a druhý nejvyšší (10 %) u skupiny 

70 - 74 let. 

 

Obr. 19 - Struktura přestupkové činnosti pro věkové skupiny obyvatelstva 

Struktura přestupkové činnosti se v jednotlivých věkových skupinách značně odlišuje, jak 

je vidět na obrázku č. 19. Jasně lze vypozorovat postupný vývoj struktury od nejmladší 

skupiny, kde převažuje třída přestupků znečišťování veřejného prostranství a vysoký podíl 

zaujímá také rušení nočního klidu až po nejstarší věkové skupiny od 75. roku a výše se 

zastoupením téměř výhradně přestupků proti majetku. Střední věkové skupiny ve věku od 

25 do 65 let postupně zmenšují svůj rozptyl a převládá zde třída přestupků znečišťování 

veřejného prostranství. Třída rušení nočního klidu zaznamenává největší intenzitu 

v mladších věkových skupinách a přibližně od 55. roku se téměř úplně vytrácí. Podobný 

průběh byl zaznamenán i u třídy přestupků kouření na místech zakázaných, která se vytrácí 

okolo 70. roku. Přestupky překračování dovolené rychlosti vykazují spíše opačný trend, 

tedy postupný nárůst s přibývajícím věkem až do svého vrcholu okolo 40. roku a potom 

následuje postupný mírný pokles. Z pohledu celkové struktury přestupků představuje 

pomyslný milník věková skupina 65 - 69 let, kde dochází ke změně zaměření z třídy 

znečišťování veřejného prostranství na jasně převládající třídu přestupků proti majetku. 
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7 MOŽNOSTI GEOKÓDOVÁNÍ 

Geokódování označuje proces určování souřadnic geoprvku pomocí geokódů. Před 

prostorovou analýzou přestupkové činnosti je nutno přestupky lokalizovat, nejlépe formou 

bodu. Na správné provedení tohoto procesu je kladen velký důraz, protože správná 

lokalizace hraje významnou roli pro správnost všech následujících analýz. 

Principem je připojení prvků lokalizovaných pomocí adresy k souboru, který obsahuje jak 

adresy popsané v několika polích, tak souřadnice. Základní problém zde představuje nízká 

míra standardizace zápisu adresních údajů v praxi [42], což znesnadňuje přípravu dat pro 

geokódování obecně i v rámci této diplomové práce. Další významnou roli v procesu 

geokódování hraje dle Longley et al. [43] vývoj geoprvků v čase.  Během času se mohou 

jednotlivé prvky přemisťovat či měnit svůj název, což vede k chybné lokalizaci. Z tohoto 

důvodu je zapotřebí aktualizace souborů se zapsanými adresami. V rámci této práce jde 

zejména o aktualizaci a ověřování správnosti číselníku ulic a číselníku objektů. 

Porovnání geokódování pomocí nejrozšířenějších mapových prohlížečů s výsledky 

geokódování s pomocí strukturovaného zpracování adresních atributů se věnuje Horák et 

al. [42]. Práce poukazuje na nedostatky obou přístupů a předložené informace jsou 

doplněny o praktickou ukázku geokódování na vzorcích dat. Strukturované zpracování 

adresních atributů je výrazně pracnější, ale nabízí větší potenciál pro kvalitní 

automatizované zpracování za použití různých číselníků, seznamů referenčních objektů, 

zkratek apod. Výhodou je také možnost náhodného simulování polohy v dané územní 

jednotce v případě, že přesná poloha není známa, což je pro analýzy mnohem vhodnější 

než lokalizace všech bodů např. na střed ulice a vytváření falešných anomálií. 

Problémy při geokódování v oblasti kriminality popisuje i Ratcliff (2004) v článku 

Geocoding crime and a first estimate of a minimum acceptable hit rate [44]. Také zde je 

poukázáno na chyby v zápisu atributů, jako např. chyby u názvů ulic, chybné pořadí při 

zápisu adresy, nejasné zkratky apod. Ratcliff také zdůrazňuje potřebu geokódovat pokud 

možno 100 % událostí, aby nedocházelo ke ztrátám informací [44].  

Mezi nejrozšířenější software určený pro geokódování patří v současnosti podle Cíchy [45] 

Google Maps Geocoding API, OpenStreetMap Nominatim a Mapy.cz API. Cícha se ve své 

práci zabývá využitím jazyka R, který je primárně určen pro práci s prostorovými daty. 

Popisuje a hodnotí možnosti geokódování a na vzorových datech předvádí proces 

geokódování s využitím zmíněných API v prostředí R. Tento proces je částečně využit 

i v této práci. Mezi další mapové vyhledávače, které umožňují geokódování, patří dále také 

Bing Maps Geocode Service API, Yahoo PlaceFinder a MapQuest Geocoding API. Tyto 

nástroje jsou volně dostupné na internetu. 
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7.1 Geokódování s pomocí strukturovaného zpracování adresních 

atributů 

Metoda geokódování s pomocí strukturovaného zpracování adresních atributů byla 

popsána v kapitole věnující se metodice práce. Tento postup však vzhledem k naplněnosti 

adresních atributů evidence přestupků nemůže dosáhnout navázání všech záznamů na 

adresní body. V případě názvů obcí, částí města a ulic je naplněnost 100 %, to však neplatí 

pro čísla popisná a čísla orientační, která dosahují naplněnosti pouze 61 %. Při nevyplnění 

těchto dvou údajů zůstává jako nejlepší možná úroveň lokalizace střed ulice. Avšak např. 

pro ulice Rudná, která vede v délce téměř 14 km, je lokalizace pomocí názvu ulice velmi 

nepřesná. 

Problém může nastat i v případě, kdy je uveden chybný název ulice, části města nebo obce. 

To je způsobeno především formou ručního zápisu těchto údajů příslušníky Městské 

policie. Při ručním zadávání údajů bez využití jakéhokoliv číselníku může snadno dojít 

k chybám. Většina takových chyb byla z databáze odstraněna za pomoci sofistikovaného 

procesu harmonizace, kterého autorem je doc. Horák. Ani toto automatické opravování 

pojmenování však neodhalí 100% chyb. Např. při překlepu se může stát, že je zapsána 

existující ulice. V tomto případě je přestupek lokalizován na nesprávné místo. Objevují se 

také případy se správně uvedenými adresními atributy, avšak nesprávně přiřazenou částí 

města. To může představovat problém např. v případě, kdy se ve více částech vyskytují 

ulice se stejným názvem. V nejasných případech může pro správnou lokalizaci posloužit 

také atribut "upřesnění", do kterého mohou příslušníci městské policie zapisovat upřesnění 

místa spáchání přestupků. 

Pro správné přiřazování souřadnic je tedy nezbytné provést harmonizaci adresních atributů. 

Prvním krokem byla kontrola a aktualizace číselníků popsaná v kapitole 6.1. Následoval 

několikastupňový proces spojování a agregace dat. Různé stupně naplněnosti adresních 

atributů umožňují lokalizaci na různých úrovních přesnosti. Jak již bylo popsáno 

v metodice, jsou zde vymezeny tyto tři úrovně přesnosti lokalizace: 1. adresní bod, 

2. křižovatka, 3. střed ulice. 

První úroveň agregace představují záznamy s úplnou adresou. U této skupiny záznamů je 

možno dosáhnout nejpřesnějšího typu lokalizace, tedy na adresní bod. U záznamů s úplnou 

adresou však ještě není zajištěna správnost údajů. Např. v atributu čp. a čo. byly zjištěny 

případy zapsání textu, jako např. "ČD", nebo byla tato dvě čísla zapsána v opačném pořadí. 

To může způsobit buďto lokalizaci na jinou adresu, nebo lokalizace bez čp. a čo., tedy na 

úrovni ulic. V obou případech jde o výrazné snížení přesnosti lokalizace. 

Další možností je lokalizace na křižovatku. Zde nastává problém v případě, kdy se dvě 

ulice kříží vícekrát na různých místech nebo pokud se ve studované oblasti vyskytuje více 

ulic se stejným názvem, které se kříží. Chyba v takových případech může být i v řádech 

několika km. 
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Chybí-li údaje o čp. a čo., je možné lokalizovat přestupky pomocí části adresy, která 

umožňuje přiřadit souřadnice na střed ulice. Chyba lokalizace v těchto případech dosahuje 

až 980 m, což je pro účely této práce nepřijatelné, a proto byly přestupky s chybou 

lokalizace větší než 50 m z prostorových analýz vyloučeny.  

Geokódování na objekty 

Za účelem lokalizace pomocí objektů byla využita metodika geokódování, kterou popisuje 

Calábek [13], a která je popsána v metodice této práce. Předvším jde o nalezení propojení 

mezi přestupky a konkrétními objekty, které již mají zaměřené souřadnice. Databáze 

vybraných objektů města Ostravy byla popsána v kapitole č. 5. 

Velká část propojení byla díky této databázi objektů nalezena automaticky. Úlohou 

zpracovatele této práce bylo projít propojení na jednotlivé objekty a zkontrolovat jejich 

správnost, popřípadě upravit nebo doplnit propojení, která nebyla provedena automaticky. 

Ruční kontrola údajů se projevila ve výrazné časové náročnosti tohoto kroku. V průběhu 

kontroly propojení byly doplněny další známé objekty, které se v záznamech často 

vyskytovaly. Lokalizace těchto objektů byla provedena pomocí mapového serveru ČÚZK 

[46], který nabízí vypisování souřadnic v systému S-JTSK, a v případě nejasností byla 

provedena kontrola pomocí serveru mapy.cz [47] a maps.google.com [48]. Celkem bylo do 

databáze v rámci této práce přidáno 37 nových objektů. 

Navzdory časové náročnosti této poloautomatické identifikace objektů umožňuje proces 

geokódovat záznamy s vysokou přesností, která se plně automatickým zpracováním nedá 

snadno docílit. Poloautomatický proces předpřipraví výběr všech důležitých informací 

o prostorové složce jednotlivých záznamů, které nedokázal lokalizovat. Z těchto informací 

dokáže člověk se znalostí prostředí po zralé úvaze vyhodnotit, k jakému objektu se daný 

popis váže. U objektů s větší rozlohou (např. obchodní centra s více budovami a přilehlými 

parkovišti) může být lokalizace doplněna pomocí pole podobjektů, které odkazuje na 

konkrétní část objektu. 

Celkem bylo zkontrolováno okolo 40 000 záznamů, což přestavuje asi jednu třetinu 

z celkového počtu všech záznamů o přestupcích za roky 2012 a 2013. Práce na kontrolách 

trvaly asi jeden měsíc při rychlosti práce v průměru okolo 500 záznamů za hodinu. 

Výsledek geokódování  

Po provedení popsaných úprav bylo možno přikročit ke konečné fázi geokódování. 

Výsledkem je tabulka, která u každého záznamu uvádí jeho souřadnice v S-JTSK, typ 

lokalizace a hodnoty střední chyby lokalizace (RMSE). Zastoupení typů výsledné 

lokalizace je znázorněno na obrázku č. 20. Největší podíl přestupků (54 %) byl lokalizován 

na adresu, což představuje velmi přesnou úroveň lokalizace. Vzhledem k tomu, že 

naplněnost atributu číslo domu dosahovala 61 %, jde o velice dobrý výsledek. Druhá 

největší část lokalizace (23 %) proběhla na střed ulice. 
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54,31% 23,02% 

19,87% 

2,19% 
0,61% 

Poměr událostí podle typu lokalizace 

Adresa 

Ulice 

Objekt 

Křižovatka 

Nelokalizované 

Tato lokalizace je zatížena určitou 

chybou v závislosti na délce ulice. 

Velmi přesné lokalizace na objekty 

bylo dosaženo u 20 % záznamů. Na 

křižovatky bylo lokalizováno pouze 

2 % a celkový počet záznamů bez 

lokalizace je roven 723. Následná 

kontrola dat v prostředí ArcMap 

odhalila ještě několik chyb při určování 

souřadnic. Jde o 11 případů chybné 

lokalizace na křižovatku Mlýnská 

x Tyršova v Klimkovicích. Pomocí údajů v polích popisujících umístění přestupků byla 

prokázána správná lokalizace na křižovatku stejnojmenných ulic v Moravské Ostravě. 

V jednom případě došlo k chybnému zápisu znaménka u souřadnice y, takže přestupek byl 

místo u hotelu Elektra vykreslen kdesi na jižní polokouli. Všechny tyto očividné chyby 

byly ručně upraveny. 

7.2 Geokódování s pomocí mapových vyhledávačů 

V současné době nejdostupnější způsob geokódování přestavují online mapové 

vyhledávače. Jde o dynamicky se rozvíjející oblast, a tudíž následující popis zachycuje stav 

k dubnu 2015. Pro srovnání funkcionality zmíněných nástrojů bylo provedeno 

geokódování záznamů, které nebyly geokódovány pomocí strukturovaného zpracování 

adresních atributů. Jedná se o 723 přestupků, jejichž umístění je popsáno pomocí 

47 unikátních adres. Struktura použitých adresních atributů je uvedena v tabulce č. 6. Bylo 

Obr. 20 - Výsledný poměr událostí podle typu lokalizace 

Tab.  6 - Struktura adres pro geokódování s pomocí mapových vyhledávačů 

Název ulice Číslo domu Název části obce Existuje Název ulice Číslo domu Název části obce Existuje

1. československého armádního sboru Poruba ano Muzejní Moravská Ostrava ano

1. československého armádního sboru . 4 Poruba ne Muzejní - Moravská Ostrava ne

Biskupská Moravská Ostrava ano Na Karolíně Slezská Ostrava ano

Biskupská 9 Moravská Ostrava ano Na Náspu Přívoz ano

Fryštátská Radvanice ano Na Sedmém Radvanice ano

Fryštátská - Radvanice ne Na Šestém Slezská Ostrava ano

K Lávce Přívoz ano Měsíční Muglinov ano

K Lávce 2 Přívoz ne Mezírka Zábřeh ano

K Šalomounu Moravská Ostrava ano Michalíkův sad Přívoz ano

K Šalomounu A1 Moravská Ostrava ne Moravcova Hrušov ano

K Šalomounu 9 Moravská Ostrava ne Nebeského Hrabová ano

K Trojhalí Moravská Ostrava ano Pod Přehy Hrabová ne

Mannesmannova Svinov ano Pod Přehy - Hrabová ne

Mannesmannova - Svinov ne Průmyslová Moravská Ostrava ano

Mannesmannova 274/18 Svinov ne Příjezdná Slezská Ostrava ano

Mannesmannova Čd Svinov ne Rubová Mariánské Hory ano

Mannesmannova X Svinov ne Seidlerovo nábřeží Slezská Ostrava ano

Mannesmannova 0 Svinov ne Spojovací Plesná ano

Mannesmannova 18 Svinov ne Těžařská Moravská Ostrava ano

Mecnarovského sad Přívoz ano U Stadiónu Moravská Ostrava ano

nábřeží Svazu protifašistických bojovníků Poruba ano Věžní Vítkovice ano

nábřeží Svazu protifašistických bojovníků . Poruba ne Wintrova Přívoz ano

nábřeží Svazu protifašistických bojovníků 28 Poruba ano Wintrova 909/19 Přívoz ano

nábřeží Svazu protifašistických bojovníků 453 Poruba ne
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prokázáno, že ve 14 případech bylo uvedeno neexistující číslo domu a ve dvou případech 

se jedná o chybný název ulice.  

Google Maps Geocoding API 

Společnost Google poskytuje možnost geokódování přes aplikaci Google Maps Geocoding 

API. Aplikace zahrnuje také balík ggmap, který je možno využít v prostředí R [45]. Atribut 

zde představuje adresa a volitelný výstup zahrnuje souřadnice x a y, které mohou být 

doplněny o další údaje chybějící na vstupu. Geokódování přes Google Maps Geocoding 

API je však výrazně limitováno a dovoluje maximálně 2 500 dotazů na den. Pro potřeby 

geokódování většího množství adres je možné proces rozdělit na více počítačů s unikátními 

IP adresami nebo využít placenou verzi této aplikace u společnosti Google. Další licenční 

omezení stanoví, že aplikaci lze zdarma použít pouze tehdy, pokud bude výsledek 

publikován s podkladem Google Maps [42]. 

Další vlastností aplikace je aproximace názvů u vstupní adresy. Cícha [45] uvádí příklad na 

ulici s názvem "Nedvedova", kdy v případě chybného zadání, např. "Dr. Nedveda" 

aplikace ve výsledku uvede souřadnice úplně jiného místa. Podobné případy jsou však 

částečně ošetřeny přidáním výstupního atributu o typu určení souřadnic. Při správném 

zadání ulice se v tomto atributu objeví hodnota "GEOMETRIC_CENTER", což znamená 

určení souřadnic na střed ulice. Při chybném zadání názvu ulice či nezadání názvu ulice 

vypíše aplikace "APPROXIMATE", tzn. přibližné souřadnice nejčastěji na střed obce, 

pokud je název obce uveden správně. V případě správného zadání kompletní adresy 

s obsahem názvu ulice, čísla domu a názvu obce vypočte aplikace souřadnice v režimu 

"ROOFTOP", který představuje nejpřesnější typ lokalizace. Dle Cíchy toto API dokáže 

určit správné souřadnice i s menší chybou na vstupu, např. chybné písmeno v názvu. Více 

chyb vede k méně přesné lokalizaci, nebo ke geokódování ani nedojde. 

Pro potřeby geokódování v této práci bylo využito webu Batch Geocoding, který nabízí 

možnost zdarma geokódovat až 2 500 záznamů za den s využitím Google Maps Geocoding 

API [49]. Jako vzorek dat pro srovnání všech geokódovacích nástrojů slouží 47 unikátních 

adres, které nebyly lokalizovány metodou geokódování s pomocí strukturovaného 

zpracování adresních atributů. Výsledky geokódování jsou uvedeny spolu s ostatními níže. 

Mapy.cz API 

V prostředí ČR představuje portál Mapy.cz od společnosti Seznam.cz již tradiční mapový 

portál s širokou škálou možností. Pro účely geokódování vyvinula tato společnost aplikaci 

Mapy API. Princip fungování je podobný jako v předchozím případě. Nejvýraznějším 

rozdílem byla v nedávné minulosti téměř nulová schopnost aproximace názvů u Mapy 

API. To již v současnosti neplatí a aproximace názvů je ve službě zahrnuta. Přesto je 

vhodné dbát na čistotu vstupních dat. 

Velkou výhodou Mapy API je neomezený limit dotazování. Jediným omezením je, že 

frekvence dotazů nesmí překročit hranici DoS útoku. Ten by mohl nastat při geokódování 

velkého množství dat. Lze tomu předejít nastavením funkce sleep() s parametrem časového 
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úseku pozastavení procesu ve vteřinách. Za bezpečný je proces považován při frekvenci ne 

více než jednoho dotazu za vteřinu [45]. Pro účely této práce byla funkce nastavena na 

1,5 vteřin. Geokódování záznamů pomocí Mapy.cz API bylo provedeno v prostředí 

R podle postupu Cíchy [45] za odborné pomoci Mgr. Cahy. 

Podobně jako u předchozího API, i zde existuje několik úrovní lokalizace. První 

a nejpřesnější přiřazuje záznamu se správně uvedenou kompletní adresou souřadnice 

objektu. V případě, že je uveden pouze název ulice a obce, proběhne výpočet souřadnic na 

polovinu ulice, tzn. na bod, který je po této ulici (lomené čáře) od obou konců stejně 

vzdálen. Nejméně přesná je opět lokalizace na střed obce. 

Bing Maps 

Na principu on-line zpracování dotazů je založena také API portálu Bing Maps od 

společnosti Microsoft. Podobně jako v případě Google Maps, i zde je nastaveno omezení 

počtu dotazů. Z podmínek použití rozhraní není jasné, o jakou hodnotu přesně jde, ale dle 

webu ProgrammableWeb je možné zdarma využít geokódování až do frekvence 

10 000 záznamů za měsíc [50]. Podmínkou použití je registrace uživatele a vložení 39-

místného kódu. Výstup zahrnuje u každého úspěšně geokódovaného záznamu jeho 

zeměpisné souřadnice a úroveň přesnosti lokalizace. Bing Maps API pracuje s pěti 

úrovněmi přesnosti lokalizace: address, street, neighborhood, city/town a country/region. 

V rámci této práce bylo využito Bing Maps API prostřednictvím webu GPSVisualiser.com 

[51], který nabízí jednoduché a přehledné možnosti geokódování s výstupem v textovém 

formátu. 

Map Quest Geocoding API 

MapQuest je jedním z průkopníků v oblasti on-line mapových portálů a v současné době je 

považován za jednu z nejvstřícnějších možností nejen pro geokódování, ale pro všechny 

své produkty. Není zde nastaveno žádné omezení, jedinou podmínkou pro využití služeb je 

prokázat svou registraci autentizačním klíčem, podobně jako u Bing Maps API. Struktura 

výstupu geokódování je téměř stejná jako u Bing Maps API a skládá se ze souřadnic 

a určení přesnosti lokalizace na úrovně: point, adresa (address), křižovatka (intesection), 

střed ulice (street), část města (neighborhood), město (city), region (county) a stát 

(country/state). 

Pro účely této práce byly využity možnosti webu GPSVisualiser.com, podobně jako 

v případě Bing Maps API. 

Výsledky geokódování adres pomocí mapových vyhledávačů 

Za účelem porovnání zmiňovaných možností geokódování uvádí tabulka č. 7 výsledky 

geokódování pomocí výše popsaných nástrojů. Z celkového počtu 47 unikátních 

zaznamenaných adres bylo lokalizováno nejvíce pomocí MapQuest, poté Bing Maps 

a nejhůře z tohoto hlediska dopadl server Mapy.cz. 
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Co se týče rozdělení podle typů lokalizace, dosáhl nejvyššího počtu v nejpřesnější 

kategorii lokalizace (na adresu) Google Maps (11 %) a následně MapQuest a Mapy.cz, 

v obou případech shodně 6 % záznamů. V druhém typu lokalizace (na ulici) dosáhl 

nejvyššího počtu opět MapQuest, druhý Mapy.cz a poslední Bing Maps. Záznamy 

v dalších méně přesných typech lokalizace byly zastoupeny pouze v případě Bing Maps, 

a to v 9 z 10 případů na úroveň města.  

Důležitým faktorem při hodnocení výsledků geokódování je vedle kvantity také kvalita, 

tedy správnost lokalizace. Při zobrazení geokódovaných záznamů na mapě vidíme na 

obrázku č. 22 několik velmi výrazných chyb. 

Nejvíce vynikají chyby Bing Maps, který přiřadil souřadnice ostravských přestupků do 

Atlantického oceánu. Na území ČR došlo u všech čtyř prohlížečů k lokalizaci na ulici 

Spojovací v obci Plesná na stejnojmennou ulici v obci Plesná v Karlovarském kraji. Bing 

Maps chybně lokalizoval také záznamy na ulici Mezírka v Zábřehu, kterou umístil do 

města Zábřeh na Moravě, a ulici Rubová v Mariánských Horách, kterou lokalizoval do 

obce Dubová poblíž Fulneka. Ostatní záznamy byly lokalizovány na území města Ostravy, 

ale ne všechny správně. 

Správnost lokalizace byla ověřována pomocí katastru nemovitostí. Největší zastoupení 

správně lokalizovaných záznamů bylo zaznamenáno u serveru Google Maps a Mapy.cz. 

Daleko menší míru správnosti lokalizace prokázal Bing Maps Geocoding API. Porovnání 

lokalizace na konkrétních adresách je vyjádřeno na obrázku č. 23.  
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Srovnání výsledků geokódování pomocí mapových vyhledávačů

Adresa (address)

Zařízení (Establishment)

Ulice (sreet, route)

Část města (neighborhood)

Město (City/town)

Nelokalizováno

Tab.  7 - Výsledky lokalizace pomocí mapových vyhledávačů 

Obr. 21 - Porovnání výsledků geokódování pomocí mapových vyhledávačů 

Počet Podíl Počet Podíl Počet Podíl Počet Podíl

Adresa (address) 5 11% 3 6% 2 4% 3 6%

Zařízení (Establishment) 2 4% - - - - - -

Ulice (sreet, route) 38 81% 19 40% 14 30% 29 62%

Část města (neighborhood) - - - - 1 2% - -

Město (City/town) - - - - 9 19% - -

Nelokalizováno 2 4% 25 53% 21 45% 15 32%

Google Maps Mapy.cz Bing Maps MapQuest
Typ lokalizace
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V případě ulice Wintrova v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz byla provedena lokalizace 

pro čp. 19 a pro ulici bez čp. Pomocí úplné adresy i s čp. dokázal nejpřesněji lokalizovat 

bod server Mapy.cz. Velmi blízko umísti bod také MapQuest. Google Maps API 

lokalizoval tento bod blíže k ulici Wintrova na volnou nezastavěnou plochu. Server Bing 

Maps nedokázal lokalizovat adresu vůbec, bez ohledu na to, zda obsahovala atribut čp. 

Lokalizace na ulici bez čp. proběhla na střed ulice Wintrova. Opět jsou zde však vidět 

rozdíly, které jsou dány zřejmě různým nastavením průběhu ulice a způsobem výpočtu 

jejího střed 

 

Obr. 22 - Prostorové rozmístění geokódovaných adres 

Při pohledu na ulici 1. československého armádního sboru můžeme pozorovat podobný 

případ lokalizace úplné adresy a adresy bez čp. V případě úplné adresy proběhla lokalizace 

úspěšně ve všech případech kromě serveru Bing Maps. Ostatní tři mapové vyhledávače 

lokalizovaly adresu velmi přesně. Pro adresu bez čp. byla provedena lokalizace na střed 

ulice. Zde jsou vidět výrazné rozdíly v prostorovém umístění adresy. 

Podobně dopadlo geokódování i v případě dvou úplných adres, adresy se znakem "." v poli 

čp. a adresy bez čp. na nábřeží Svazu protifašistických bojovníků. Bing Maps provedl opět 

velmi špatnou lokalizaci u všech zmíněných adres. Ostatní tři servery lokalizovaly správně 

adresu s čp. 28. Adresa s čp. 453 byla v případě Google Maps a MapQuest lokalizována 

pouze na střed ulice spolu s ostatními dvěma adresami. Mapy.cz API nelokalizoval adresu 

s čp. 453 vůbec a ostatní dvě adresy na střed ulice. Opět je možno pozorovat výrazné 

rozdíly v určování středu ulice u těchto tří mapových vyhledávačů. 
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V porovnání s metodou geokódování pomocí strukturovaného zápisu adresních atributů 

nedosahují vybrané mapové vyhledávače takové přesnosti. Nevýhodou jsou v případě 

Google Maps a Bing Maps také licenční omezení, která brání geokódování většího 

množství dat. Na druhou stranu geokódování s pomocí připojení adresních atributů přes 

RSO se projevuje vysokou časovou náročností a výsledky mohou být z části ovlivněné 

také chybami, které vznikají při ručním doplňování propojení na objekty. 

 

 

  

Obr. 23 - Detailní pohled na výsledky geokódování pomocí mapových vyhledávačů 
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8 ANALÝZA PŘESTUPKOVÉ ČINNOSTI VE VZTAHU 

K POČTU A STRUKTUŘE OBYVATELSTVA 

Tato kapitola je zaměřena na hodnocení přestupkové činnosti se zaměřením na časový 

vývoj a vztah k počtu a struktuře obyvatelstva. V případě použití všech vstupních údajů by 

mohl být výsledný obraz přestupkové činnosti do jisté míry zkreslený z důvodu lokalizace 

některých přestupků na střed ulice. Takto lokalizované přestupky mohou být v závislosti 

na rozměrech ulice vzdáleny až několik stovek metrů od své skutečné polohy. Z tohoto 

důvodu byly ze vstupu do zpracování vyloučeny přestupky se střední chybou lokalizace 

větší než 50 m. Vyloučené přestupky představují 16 % (rok 2012) a 22 % (rok 2013) 

z celkového počtu lokalizovaných událostí.  

Pro potřeby hodnocení časového a prostorového vývoje přestupků je v práci použita 

kvadrantová metoda, která je založena na vyjádření četnosti případů v jednotlivých 

buňkách předem definované pravidelné sítě [31]. Pravidelná síť byla pro účely této práce 

zvolena nastavena tak, aby plošně obsáhla celé území města Ostravy a rozměr buňky byl 

nastaven na 100 x 100 m. Tato hodnota byla zvolena jako vhodný kompromis mezi 

potřebou přehlednosti zobrazovaných hodnot a detailní lokalizací jevu v prostoru. 

Vývoj počtu přestupků v 5 vybraných třídách je zobrazen na obr. č. 21 a je možné zde 

vyčíst mírný rostoucí trend ve třídách přestupků proti majetku a přestupků překračování 

nejvyšší dovolené rychlosti. Zpočátku mírně rostoucí trend rušení nočního klidu se v roce 

2011 mění na klesající a roce 2012 opět na mírně rostoucí. V případě třídy kouření na 

místech zakázaných se zpočátku klesající trend průběžně pozvolna mění na rostoucí. 

Obr. 24 - Podíl přestupků s přijatelnou střední chybou lokalizace 

Obr. 25 - Vývoj četnosti přestupků ve vybraných třídách 
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Četnost přestupků znečišťování veřejného pořádku v prvním období rostla, pak v roce 

2012 výrazně klesla a v roce 2013 opět zaznamenala nárůst. 

Četnosti přestupků vybraných tříd a podíly lokalizovaných přestupků s chybou lokalizace 

menší než 50 m jsou zapsány v tabulce č. 8. Je možno z ní vyčíst, že největší podíl přesněji 

lokalizovaných přestupků (96 % pro rok 2012 a 97 % pro rok 2013) vykazuje třída 

přestupků proti majetku. Možným důvodem je prostorové rozmístění těchto přestupků, 

které se zpravidla vztahují obchodním domům nebo prodejnám, tedy k objektům, což 

umožňuje přesnější geokódování. Tato teorie je rozvinuta v kapitole 8. V případě 

přestupků překračování nejvyšší dovolené rychlosti dochází ke kontroverzní situaci, kdy 

i přes výrazný meziroční nárůst četnosti přestupků (41 %) dochází ke snížení podílu 

přesněji lokalizovaných přestupků z 80 % v roce 2012 na 49 % v roce 2013. Absolutní 

počet přesněji lokalizovaných přestupků se rovněž snížil. To výrazně narušuje možnosti 

správné interpretace meziročního vývoje. Podíly přesněji lokalizovaných přestupků 

v ostatních studovaných třídách přestupků se pohybují mezi 68 a 75 %. Absolutní hodnoty 

počtu přestupků všech třídách vzrostly. Jejich růst je relativně vzhledem k původní 

hodnotě v roce 2012 vyjádřen ve sloupci "Relativní rozdíl". 

Tab.  8 - Četnosti přestupků s přijatelnou chybou lokalizace 

 

 

Obr. 26 - Podíl četnosti přestupků s přijatelnou střední chybou lokalizace vybraných tříd 

Prostorové rozmístění geokódovaných přestupků je znázorněno s využitím kvadrantové 

metody s rozměrem buňky 100 x 100 m na obrázku č. 27. V obou letech je vidět zvýšenou 

četnost přestupků v hustěji osídlených oblastech, jako je centrum města, Ostrava - Jih, 

Poruba a Třebovice. Podrobněji bude prostorové rozložení přestupků hodnoceno 

v následujících podkapitolách. 

Takto zobrazená data však nejsou dostačující pro interpretaci přestupkové činnosti 

v Ostravě, a proto je na obrázku č. 28 znázorněn index kriminality pro roky 2012 a 2013 
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Chyba 

do 50 m

Podíl 

[%]
Celkem

Chyba 

do 50 

m

Podíl 

[%]

Rušení nočního klidu 2 382 1 695 71 3 048 2 175 71 666 28

Znečišťování veř. prostranství 6 336 4 435 70 7 137 4 825 68 801 13

Kouření na místech zakázaných 1 187 889 75 1 920 1 395 73 733 62

Přestupky proti majetku 2 288 2 193 96 2 570 2 489 97 282 12

Překročení nejvyš. dovolené rychlosti 2 241 1 789 80 3 160 1 542 49 919 41
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s využitím vztahu počtu přestupků k celkovému počtu obyvatel. Výsledný obraz slouží 

pouze jako přehled o situaci před analýzami přestupků v následující části práce. Ve 

srovnání se zobrazením absolutních četností přestupků lze s pomocí indexu kriminality 

pozorovat pokles plošného výskytu zvýšené četnosti v jižní části města. Výpočet indexu 

kriminality přispěl také k redukci anomálního výskytu vysoké četnosti v Porubě na několik 

Obr. 27 - Rozmístění přestupků v Ostravě 

Obr. 28 - Index kriminality přestupků v Ostravě 
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menších a souvislejších částí, jako jsou ulice Hlavní třída a 17. listopadu. Zvýrazněná 

zůstává i zde přestupková činnost v oblasti centra města, Přívozu a Mariánských Hor. 

V těchto a roztroušeně i v jiných částech města jsou zaznamenány nejvyšší hodnoty indexu 

kriminality. 

Obrázek č. 29 zachycuje porovnání hodnot indexu kriminality s celoúzemním průměrem. 

Je zde jednoznačně možno vypozorovat buňky se zvýšeným rizikem. Největší takovou 

oblast je opět v centru města a menší oblasti se nacházejí v Mariánských Horách 

v blízkosti ulice 28. října, u svinovského nádraží a roztroušeně i jinde. 

Obr. 29 - Index kriminality ve vztahu k celoúzemnímu průměru 

Za účelem vyjádření vztahu četnosti přestupků k počtu a struktuře obyvatelstva je na 

obrázku č. 30 znázorněna struktura obyvatelstva podle indexu stáří pro jednotlivé městské 

obvody Ostravy. V posledních deseti letech je na území Ostravy zaznamenán postupný 

nárůst indexu stáří. Průměrná hodnota indexu stáří pro studované území je 121,2 % pro rok 

2012 a 123,7 % pro rok 2013. 

Prostorové rozmístění hodnot indexu stáří není rovnoměrné. Nejvíce buněk s vysokými 

hodnotami indexu stáří se nachází v Porubě a v jižní části města s výjimkou Bělského Lesa 

a Dubiny, kde je index stáří výrazně nižší. Část obce Slezská Ostrava a Mariánské Hory 

vykazují také vysoké hodnoty indexu stáří. Ostatní části města Ostravy nemají z pohledu 

indexu stáří jednoznačně vyhraněný charakter. 
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Obr. 30 - Věková struktura obyvatelstva částí obce Ostrava 

Pro městské obvody je struktura obyvatelstva a index stáří vyjádřen na obrázku č. 31. 

Nejvyšší hodnoty indexu stáří dosahuje Poruba, následují Třebovice, Svinov 

a Hošťálkovice. Naopak nejnižší hodnoty indexu stáří byly zaznamenány v obvodech Nová 

Ves a Vítkovice.  
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Obr. 31 - Věková struktura obyvatelstva městských obvodů Ostravy 
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Trend zvyšování indexu stáří se projevuje i na věkové pyramidě města Ostravy, která je 

zobrazena na obrázku č. 32. Je zde jasně vidět daleko nižší počet obyvatel ve věku do 

14 let oproti starším obyvatelům. 

 

 

Předložené mapové a jiné grafické výstupy slouží jako podklad pro následující 

podkapitoly, ve kterých je předloženo hodnocení přestupků s dostatečně přesnou lokalizací 

pro pětici vybraných tříd přestupků. 

8.1 Rušení nočního klidu 

Podle § 47, odstavce 1, písmena b zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích je zakázáno rušit 

noční klid. Dobou nočního klidu se podle odstavce 3 stejného paragrafu rozumí doba mezi 

22. a 6. hodinou [17]. Přesné časové vymezení doby nočního klidu může být upraveno 

obecně závaznou vyhláškou místního obecního úřadu na základě § 10 písm. a) a písm. b) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích [17]. Příkladem rušení nočního klidu může být práce se 

zařízením způsobujícím hluk, hlasové projevy lidí a zvířat, hluk ze sportovních a jiných 

událostí pořádaných v době nočního klidu. 

Obr. 32 - Věková pyramida obyvatelstva Ostravy v roce 2011 
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Na území města Ostravy bylo evidováno celkem 2382 (rok 2012) a 3048 (rok 2013) 

případů rušení nočního klidu. Vyskytuje se mezi nimi také několik případů rušení nočního 

klidu i před 22. hodinou. Pravděpodobně jde o překlep, či jinou neúmyslnou chybu. 

Časové rozdělené těchto přestupků během nočních hodin je znázorněno na obr. č. 33. Je 

zde patrný určitý vzor chování, kdy maximální počet přestupků je zaznamenán mezi 22. 

a 23. hodinou. Poté počet přestupků klesá. Možné je z obrázku vypozorovat také 

rovnoměrný meziroční nárůst četnosti přestupků tak, že četnost vzrostla v každé hodině 

s výjimkou 20. - 21. hodiny, kterou je však vzhledem k celkovému počtu přestupků možno 

zanedbat. 

Rozložení přestupkové činnosti rušení nočního klidu v rámci týdne je graficky znázorněno 

na obr. č. 34. Základní časovou jednotkou je zde noc, která je pro účely této práce 

definována jako čas mezi 22. a 6. hodinou. Dle popsané metodiky byl počet stejných dní 

během roku přepočten na jednotný počet 52 dní. 

Nejvíce případů rušení nočního klidu bylo evidováno o víkendech a nejvyšší hodnoty byly 

zaznamenány v obou letech během noci ze soboty na neděli. Druhou nejvyšší četnost 

dosahuje v obou letech noc z pátku na sobotu. Také zde je možno si všimnout 

rovnoměrného rozložení meziročního nárůstu četnosti v každém dni. 

Obdobným způsobem je na obrázku č. 35 znázorněna četnost přestupků rušení nočního 

klidu během kalendářního roku s využitím přepočtu na standardní měsíce. Z grafu je 

možno vyčíst zvýšenou četnost přestupků během letních měsíců, což může mít souvislost 

s vyššími teplotami, delšími dny a větším počtem kulturně společenských akcí konaných 

pod širým nebem. 

Obr. 34 - Průběh četnosti přestupků rušení nočního klidu během týdne 

Obr. 33 - Průběh četnosti přestupků rušení nočního klidu během nočních hodin 
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Obr. 35 - Průběh četnosti přestupků rušení nočního klidu během roku 

Na obrázku č. 36 je znázorněn časový průběh četnosti přestupků rušení nočního klidu 

během týdne. Je možné si všimnout výrazného nárůstu četností během nocí o víkendech, 

nejčastěji v noci ze soboty na neděli. Zajímavé je pozorovat také postupný nárůst četnosti 

přestupků během týdne.  

 

Obr. 36 - Průběh četnosti přestupků rušení nočního klidu během týdne po hodinách 

Prostorové rozmístění přestupků rušení nočního klidu je znázorněno na obrázku č. 37. 

Z obrázků lze vyčíst určité oblasti se zvýšenou četností rušení nočního klidu. Jde zejména 

o oblast centra města, Přívozu, Moravské Ostravy, Poruby, Mariánských Hor a několik 

lokalit v části Ostrava-Jih. Ve všech těchto případech jde o hustě osídlené oblasti. 

Časový vývoj četnosti přestupků lze pomocí kvadrantové metody vyjádřit poměrem změny 

četnosti k celkové četnosti. Tento poměr četnosti přestupků mezi léty 2012 a 2013 je 

znázorněn na obrázku č. 38. Zde je vidět, ve kterých buňkách došlo k poklesu či nárůstu 

počtu přestupků rušení nočního klidu a do jaké míry. Jednoznačný nárůst četnosti byl 

zaznamenán v okolí železničního nádraží Ostrava Svinov. Patrný je také výrazný nárůst 

četnosti na hranici částí Přívoz v okolí Náměstí Svatopluka Čecha a Hlavního nádraží. 

V centru města není patrný jednoznačný vzor. Střídají se zde místa s mírným poklesem, 

např. na ulici Stodolní, a místa s výrazným nárůstem četnosti přestupků, jako např. v okolí 

obchodního centra Nová Karolina. 

Naproti tomu oblast okolo nádraží ve Vítkovicích zaznamenala výrazný pokles přestupků. 

Možným důvodem je útlum v provozu nádraží, ze kterého se během studovaného období 

postupně odkláněly vlakové spoje na jiná nádraží. V ostatních částech města dochází také 

k velkým rozdílům v četnosti přestupků, ale plošně nelze říci, zda jde o nárůst či pokles. 
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Obr. 38 - Prostorové rozmístění přestupků rušení nočního klidu  

Obr. 37 - Vývoj četnosti přestupků rušení nočního klidu 
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Prostorové rozmístění událostí rušení nočního klidu by mohlo mít souvislost s rozmístěním 

objektů, které tento jev podporují, jako jsou např. hospody, bary a podobná zařízení. Tato 

souvislost je však pouze hypotetická a proto byla tato hypotéza podrobena průzkumu. 

Pomocí nástrojů prostředí ArcMap 10 byl vypočten podíl přestupků lokalizovaných do 

50 m od barů (a jiných restauračních zařízení) a do 100 m od barů. Lokalizace barů byla 

převzata z evidence objektů vytvořené Ing. Jakubem Calábkem. Výsledné hodnoty jsou 

zapsány v tabulce č. 9.  

Z výsledků lze usuzovat o souvislosti rozmístění přestupků rušení nočního klidu 

a rozmístění barů. Zajímavý je také fakt, že celkový počet přestupků v blízkosti barů 

narostl, ale procentuální podíl těchto přestupků poklesl. Z toho vyplývá ještě výraznější 

nárůst četnosti přestupků v jiných lokalitách. 

Bary s nejvyšší četností přestupků jsou zaznamenány v tabulce č. 10. Nejvíce přestupků 

bylo evidováno u Restaurace Bohemia. Také meziroční nárůst u této restaurace je značný.  

U některých barů je možno pozorovat velmi výrazný nárůst četnosti přestupků. 

Tab.  10 - Bary s největším výskytem přestupků rušení nočního klidu 

Například restaurace Moravia zaznamenala nárůst o více než 100 %. Tato charakteristika 

uděluje restauraci Moravia pomyslný status "skokana roku" v počtu přestupků rušení 

Tab.  9 - Výsledky hodnocení vztahu rozmístění přestupků a rozmístění barů 

Počet Podíl Počet Podíl

Celkem 1695 100% 2175 100%

Do 50 m od barů 621 37% 750 34%

Do 100 m od barů 1043 62% 1232 57%

20132012

2012 2013 2012 2013

Restaurace Bohemia 43 70 47 70

Restaurace Žanett 20 23 22 31

V - Gril 20 18 30 31

Restaurace Pod Muzeem 12 22 18 29

Restaurace Moravia 8 22 12 67

restaurace Viva 10 20 25 32

Vinárna U Bielase 12 13 23 31

Pivnice Corpus 12 13 14 14

Eso 12 13 14 14

Hostinec U Čestmíra 14 11 14 11

U Skřítka 12 12 23 30

Astoria Restaurant, s.r.o. 9 13 23 33

Bandit Pub 10 12 10 15

Restaurace Venuše 10 12 10 15

Na pavlači 10 12 10 15

Eva Kovaříková 13 6 14 8

Restaurace Rong Vang 5 13 13 17

Na Hlavní 8 9 15 25

Bistro U Skrblíka 3 13 3 13

Marná sláva 8 8 8 8

do 100 mdo 50 m
Název zařízení
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nočního klidu. Výrazný nárůst zaznamenaly také restaurace Rong Vang, Na Hlavní 

a U Skrblíka. Pokles byl zaznamenán u restaurace Eva Kovaříková a u Hostince 

U Čestmíra. Ostatní bary zaznamenaly stagnaci, či mírný nárůst. 

Vztah četnosti přestupků k počtu obyvatel v jednotlivých buňkách o rozměrech 

100 x 100m a 300 x 300 m je graficky znázorněn na obrázku č. 39. Vzhledem k tomu, že 

některé buňky mají počet obyvatel roven nule, byla u těchto buněk k počtu obyvatel 

přičtena hodnota 1. Tato úprava by neměla výrazně ovlivnit výsledky analýzy. Pro 

přehlednější grafické vyjádření byla zvolena logaritmická stupnice na ose reprezentující 

počet obyvatel v buňkách. 

V horní části obrázku jsou zahrnuty všechny buňky a lze zde pozorovat velmi nízkou míru 

závislosti počtu přestupků na počtu obyvatel v obou sledovaných letech. V prostřední části 

obrázku jsou zobrazeny buňky 100 x 100 m s nejméně 300 obyvateli. Závislost je v tomto 

případě vyšší, ale stále zůstává na velmi nízké úrovni. Mezi oběma roky existuje nepatrný 

rozdíl, který určuje mírně vyšší závislost počtu přestupků na počtu obyvatel v roce 2013. 

 

Obr. 39 - Vztah počtu přestupků rušení nočního klidu a počtu obyvatel 

Ve spodní části obrázku je znázorněn vztah četnosti přestupků a počtu obyvatel v buňkách 

o rozměrech 300 x 300 m. Korelační koeficient je v tomto případě ještě o něco vyšší, ale 

stále neprokazuje závislost četnosti přestupků na počtu obyvatel. 
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Hodnocení vztahu četnosti přestupků a počtu obyvatel lze provést také pomocí výpočtu 

indexu kriminality, tedy počtu přestupků na 10 000 obyvatel. Takto vypočtené hodnoty 

jsou znázorněny pro jednotlivé části obce Ostrava na obrázku č. 40. Nejvyšších hodnot 

dosahuje s velkým odstupem Přívoz, kde došlo k meziročnímu nárůstu o více než 100 %. 

Následují Třebovice, Hulváky a Moravská Ostrava, kde došlo také k výraznému 

meziročnímu nárůstu. K velkému nárůstu došlo také v částech Nová Ves, Kunčičky, 

Michálkovice, Slezská Ostrava, Hručov, a dalších spíše menších obcích s nízkou mírou 

indexu kriminality. Naopak pokles zaznamenaly části Mariánské hory, Lhotka, Výškovice, 

Martinov, Bělský Les a Hošťálkoviceory. Tento pokles však není tak dramatický, jako 
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Obr. 40 - Počet přestupků rušení nočního klidu na 10 000 obyvatel pro části obce Ostrava 

Obr. 41 - Počet přestupků rušení nočního klidu na 10 000 obyvatel v buňkách 200x200 m 
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v případě nárůstu četnosti ve zmiňovaných oblastech. Tyto změny jsou patrné také na 

obrázku č. 41, kde je počet přestupků na 10 000 obyvatel vyjádřen pro buňky 200 x 200 m. 

Do prostorového zpracování dat však vstupují pouze údaje s dostatečnou přesností 

lokalizace a tedy výsledný obraz může být zkreslený. I zde je však patrný velký nárůst 

četnosti přestupků v Přívoze, Moravské Ostravě a Třebovicích. 

Závislost počtu přestupků na struktuře obyvatelstva je zkoumána pomocí výpočtu 

korelačního koeficientu a grafického vyjádření pomocí nástrojů MS Excel. Výsledky jsou 

zobrazeny na obrázku č. 42. Struktura obyvatelstva je zde reprezentována hodnotami 

indexu stáří. Pro přehlednější zobrazení výsledků byla použita logaritmická stupnice na ose 

reprezentující hodnoty indexu stáří. V případě přestupků rušení nočního klidu byla 

prokázána velmi nízká míra korelace. Korelační koeficient je zde v téměř nulový. Poměr 

starších a mladších obyvatel (index stáří) tedy zřejmě nemá vliv na četnost přestupků 

rušení nočního klidu. Lze se pouze domnívat, že v oblastech s vyšším indexem stáří 

dochází častěji ke stížnostem starších občanů na rušení nočního klidu. Tato hypotéza však 

nebyla potvrzena. 

8.2 Znečišťování veřejného prostranství 

Tato třída přestupků je vymezena § 47, odstavec 1, písmeno d zákona č. 200/1990 Sb. 

o přestupcích, který za přestupek označuje situaci, kdy pachatel znečistí veřejné 

prostranství, veřejně prospěšné zařízení nebo veřejně přístupný objekt, nebo zanedbá 

povinnost jeho úklidu [3]. Pod pojmem "veřejné prostranství" se, dle § 34 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, rozumí ulice, chodníky, tržiště, parky, veřejnou zeleň a další 

prostory přístupné všem bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na 

vlastnictví [17]. Znečišťování veřejného prostranství může být vymezeno vyhláškou 

místního obecního úřadu podle § 10 písm. c, zákona o obcích [17]. Mezi nejčastější 

případy tohoto druhu patří ponechávání a odhazování jakýchkoli předmětů na veřejných 

prostranstvích, odkládání komunálního odpadu mimo sběrné nádoby, vylepování plakátů 

mimo místa k tomu určená, vypouštění odpadních vod na veřejné prostranství, močení na 

veřejnosti, znečištění způsobená zvířaty (např. psí exkrementy) nebo znečištění zdí 

a staveb nápisy nebo malbami. 
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Na území města Ostravy bylo evidováno celkem 6336 (rok 2012) a 7137 (rok 2013) těchto 

případů. Časové rozdělené událostí během dne je vyjádřeno na obr. č. 43. I v tomto případě 

je zde patrný určitý vzor chování, kdy od 8. hodiny četnost evidovaných případů narůstá, 

mezi 11. a 12. hodinou je četnost o něco nižší, poté opět roste a po 14. hodině pozvolna 

klesá až do 18. hodiny. Po 19. hodině dochází opět k nárůstu četnosti, který vrcholí okolo 

21. hodiny a poté opět klesá. Tento vzor může být odvozen od časového rozložení služeb 

strážníků. Toto lze však jen obtížně prokázat. Ve večerních hodinách může docházet ke 

zvýšení aktivity mladých lidí, kteří tvoří nápisy a malby na veřejné stavby, či lidí, kteří 

posedávají v parcích a pod vlivem alkoholu mohou znečišťovat své okolí odpadky, nebo 

močením na veřejnosti. Oproti ostatním přestupkům se zde vyskytuje velké množství 

případů ve večerních hodinách. 

 

Obr. 43 - Průběh četnosti přestupků znečišťování veřejného prostranství během dne 

Rozložení četnosti během týdne je znázorněno na obrázku č. 44. Není zde viditelný 

výrazný vzor. Nejvyšší hodnoty se vztahují k pondělku (rok 2012) a k neděli (rok 2013). 

Lze však pozorovat rovnoměrný nárůst četnosti přestupků v každém dni kromě pondělí, 

které vykazuje stagnaci. Největší nárůst četnosti byl zaznamenán u soboty. 

 
Obr. 44 - Průběh četnosti přestupků znečišťování veřejného prostranství během týdne 

Četnost přestupků znečišťování veřejného prostranství během roku kolísá značně 

nepravidelně, jak je vidět na obrázku č. 45. Vyšší hodnoty jsou dosahovány nejčastěji 

v jarních a podzimních měsících, ale není to pravidlem a žádný výrazný trend zde není 

patrný. Velmi výrazný nárůst se projevil u měsíce února (více než 100 %), dále také 

v měsících březen, duben, a květen, tedy všech jarních měsíců. Souvislost je zde možno 

hledat v rozdílu počasí. Dobré počasí vytváří podmínky pro aktivitu obyvatel na veřejných 

prostranstvích, což může způsobovat vyšší četnosti přestupků znečišťování těchto ploch. 

Naopak výrazný pokles zaznamenaly podzimní měsíce říjen a listopad. Opět i zde hraje 

roli zřejmě počasí, tentokrát zhoršené. 
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Obr. 45 - Průběh četnosti přestupků znečišťování veřejného prostranství během roku 

Na obrázku č. 46 je znázorněn průběh četnosti přestupků během týdne po hodinách. 

Převládá zde jasně patrný vzor, který kopíruje výše popisované rozložení četnosti během 

dne. Lze však pozorovat zvýšení četnosti přestupků v nočních a brzkých ranních hodinách 

o víkendech. Napříč celým týdnem jsou dosahovány nejnižší hodnoty mezi 3. a 7. hodinou 

ranní. Poté četnost výrazně stoupá až do maxima v čase mezi 9. a 11 hodinou a zase mírně 

klesá. Druhého vrcholu je dosaženo okolo 13. hodiny. Zvýšený počet přestupků ve 

večerních hodinách se projevuje napříč celým týdnem, bez výrazných rozdílů mezi 

jednotlivými dny. 

Prostorové znázornění lokalizovaných přestupků znečišťování ukazuje obrázek č. 47. Je 

možné zde pozorovat oblasti se zvýšenou četností přestupků, a to zejména oblast centra 

města, Přívoz, Poruba a menší roztroušené oblasti v jižní části města. 

Na obrázku č. 48 je znázorněn časový vývoj přestupků mezi lety 2012 a 2013. Je zde vidět, 

že rozdíly v četnosti přestupků jsou velmi variabilní. Jednoznačně rostoucí trend byl 

zaznamenán na ulicích Těšínská a Petřvaldská. V hustěji zalidněných oblastech, jako je 

Poruba, Ostrava-Jih, Moravská Ostrava či Přívoz je rozdíl v četnosti více rozdrobený. 

V jižní části města převažuje klesající trend, avšk v okolí obchodního centra Kotva, na 

ulici Výškovická a na dalších menších lokalitách byl zaznamenán nárůst četnosti.  V okolí 

ulice Stodolní a Masarykova náměstí v centru města byl zaznamenán nárůst četnosti. 

Nejvýraznější nárůst je však jednoznačně vidět  na ulici Hlavní třída v Porubě, v okolí 

nádraží Svinov, v okolí Mariánského náměstí a ze všeho nejvíce pak na hranici Přívozu 

a Moravské Ostravy, v okolí náměstí Svatopluka Čecha a Hlavního nádraží. Důvody těchto  

Obr. 46 - Průběh četnosti přestupků znečišťování veřejného prostranství během týdne po hodinách 
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Obr. 48 - Prostorové rozmístění přestupků znečišťování veřejného prostranství  

Obr. 47 - Vývoj četnosti přestupků znečišťování veřejného prostranství 
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rozdílů nejsou zcela zřejmé. Možným důvodem zůstává počasí, či jiným způsobem 

podpořená aktivita občanů na veřejných plochách. 

Pro vyjádření vztahu četnosti přestupků znečišťování veř. prostranství byla vytvořena 

bipolární mapa zohledňující oba tyto jevy. Mapa je zobrazena na obrázku č. 49 a můžeme 

na ní pozorovat oblasti, které jsou hustě osídlené a ve kterých je evidována nízká četnost 

přestupků (jsou vyznačeny zelenou barvou), nebo naopak řídce osídlené oblasti, ve kterých 

dochází k velkému množství přestupků (vyznačeny oranžovou). Do první skupiny je 

možno zařadit menší nesouvislé oblasti v Porubě a v jižním městě. Obě lokality představují 

velmi hustě osídlené oblasti. Naopak vysoká četnost přestupků na území s nízkým počtem 

obyvatel byla evidována v blízkosti centra města, ulice Stodolní na ulici 28. října, 

v blízkosti nádraží Ostrava-Svinov a na hranici Moravské Ostravy a Přívozu poblíž 

náměstí Svatolpluka Čecha a Hlavního nádraží. V okrajových částech Ostravy, jako např. 

Michálkovice, Radvanice, Bartovice, a dalších, je možno pozorovat žlutě označené oblasti 

s nízkým počtem obyvatel a zároveň nízkou četností přestupků. 

Vztah k počtu obyvatel je vyjádřen také na obrázku č. 50, který vyjadřuje míru závislosti 

četnosti přestupků znečišťování veřejného prostranství na počtu obyvatel v jednotlivých 

Obr. 49 - Bipolární mapa zobrazující vztah počtu obyvatel a četnosti přestupků znečišťování veřejného 

prostranství 
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buňkách o rozměrech 100 x 100 m a 300 x 300 m. Podobně jako v případě přestupků 

rušení nočního klidu byl proveden výpočet korelačního koeficientu pro všechny buňky 

100 x 100 m (v horní části), pro buňky s minimálním počtem obyvatel 300 (v prostřední 

části) a pro buňky o rozměrech 300 x 300 m pro oba sledované roky. Pomocí tohoto 

koeficientu byla na všech třech úrovních prokázána o něco vyšší míra závislosti, než tomu 

bylo u přestupků rušení nočního klidu, ale pořád jde o velice nízkou závislost. 

V případě výpočtu pro všechny buňky 100 x 100 m došlo mezi roky 2012 a 2013 k poklesu 

korelačního koeficientu. V případě buněk s 300 a více obyvateli došlo k jeho relativně 

výraznému nárůstu. To může být způsobeno vyšší koncentrací přestupků na menším 

území. V buňkách 300 x 300 m však došlo naopak k poklesu korelačního koeficientu. 

Obr. 50 - Vztah počtu přestupků znečišťování veřejného prostranství a počtu obyvatel 

V rámci hodnocení četnosti přestupků ve vztahu k počtu obyvatel byl proveden výpočet 

intenzity přestupků, tedy počet přestupků na 10 000 obyvatel, pro jednotlivé části obce 

Ostrava. Výsledné hodnoty jsou graficky znázorněny na obrázku č. 51. Jednoznačně 

nejvyšší míru intenzity přestupků vykazuje Přívoz, u kterého došlo také k velmi 

výraznému meziročnímu nárůstu intenzity. Následují Hulváky, Moravská Ostrava, Svinov 

a Hrušov, u kterých také došlo k výraznému nárůstu intenzity, a Třebovice, Nová Ves 

a Martinov, které zaznamenaly pokles intenzity. Zajímavé jsou také velice variabilní 
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rozdíly v intenzitě mezi rokem 2012 a 2013, kdy můžeme pozorovat velmi výrazné změny 

v intenzitě přestupků ve většině částí města. 

Prostorové vymezení intenzity přestupků je znázorněno na obrázku č. 52. Také zde je 

možno pozorovat nejvyšší intenzitu v Přívoze, Moravské Ostravě a v Hulvákách, kde došlo 

také k nárůstu. V okrajových částech Ostravy se projevuje vysoká koncentrace přestupků 

na malých plochách, což lze v mapě vidět jako osamocené buňky s vysokou intenzitou.  

 

Obr. 52 - Počet přestupků znečišťování veřejného prostranství na 10 000 obyvatel v buňkách 200x200 m 
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Obr. 51 - Počet přestupků znečištění veřejného prostranství na 10 000 obyvatel části obce Ostrava 
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Vztah četnosti přestupků ke struktuře obyvatelstva je znázorněn pomocí indexu stáří na 

obrázku č. 53. Za účelem vyjádření závislosti těchto dvou jevů byl vypočten korelační 

koeficient, který je však v obou sledovaných letech téměř nulový. Závislost četnosti 

přestupků na struktuře obyvatelstva se tedy pomocí této metody nepodařilo prokázat. 

 

Obr. 53 - Vztah četnosti přestupků znečišťování veřejného prostranství a věkové struktury obyvatelstva 

8.3 Přestupky proti majetku 

Přestupkům proti majetku je věnován celý § 50 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích. 

Příklady takových přestupků jsou drobné krádeže, poškozování majetku, neoprávněné 

užívání cizího majetku, nebo pokusy o tato jednání [3]. V evidenci přestupků, která je 

využita v této práci, se často vyskytují případy pronášení zboží přes pokladnu 

v obchodních domech, drobné krádeže a pokusy o prodej kovového materiálu ve sběrnách 

surovin. Tato třída přestupků vykazuje největší podíl přestupků s přijatelnou chybou 

lokalizace. Důvod je možno hledat v prostorové vazbě těchto přestupků na konkrétní 

objekty, tedy obchodní domy, obchodní centra, prodejny a sběrny surovin. 

Na území města Ostravy bylo evidováno celkem 2288 (rok 2012) a 2570 (rok 2013) 

přestupků tohoto typu. Časové rozdělení přestupků během dne je znázorněno na obr č. 54 

a jasně z něj vyplývá, že naprostá většina přestupků byla spáchána během doby, ve které 

jsou otevřeny obchodní domy a prodejny. Průběh četnosti v roce 2012 se odlišuje mírným, 

ale dobře patrným poklesem mezi 13. a 15. hodinou. V roce 2013 je průběh v tuto dobu 

vyrovnaný. Důvodem může být změna otevíracích hodin a zrušení polední přestávky 

v některých prodejnách. 

 

Obr. 54 - Průběh četnosti přestupků proti majetku během dne 

y = 0,0006x + 3,3751
R² = 0,0005

0

20

40

60

80

100

1 10 100 1000 10000

Počet 
přestupků

Index stáří

2013
y = -0,0002x + 3,2923

R² = 4E-05

0

20

40

60

80

100

1 10 100 1000 10000

Počet 
přestupků

Index stáří

2012

Závislost počtu přestupků znečišťování veřejného prostranství na struktuře 

obyvatelstva Ostravy v buňkách 100x100m



Bc. Pavel Vícha: Vývoj přestupků na území Ostravy v letech 2012-2013 

2015  65 

 

Během týdne dochází k mírnému nárůstu četnosti ve všech dnech, jak je vidět na obrázku 

č. 55. V roce 2012 byla nejvyšší četnost evidována v sobotu. V roce 2013 byla v sobotu 

evidována druhá nejvyšší četnost, která je ale jen o jeden přestupek nižší než první 

vykazuje nejvyšší hodnota ve čtvrtek. Sobota tedy představuje jakýsi vrchol v průběhu 

četnosti během týdne. Nejnižší hodnoty byly zaznamenány v obou letech v neděli. 

Možným důvodem je nižší počet otevřených obchodních domů a prodejen, což do určité 

míry snižuje možnosti drobných krádeží. Kromě těchto mírných anomálií zde není patrný 

žádný výrazný vzor. 

Obr. 55 - Průběh četnosti přestupků proti majetku během týdne 

Mezi měsíci také není patrné žádné uspořádání, jak je možno pozorovat na obrázku č. 56. 

Téměř ve všech měsících počet případů vzrostl. Výrazný nárůst probíhal zejména v jarním 

období, nejvíce v únoru. Naopak leden se projevil významným poklesem četnosti. Důvody 

těchto změn nejsou zřejmé. 

Průběh četnosti přestupků během týdne po hodinách je znázorněn na obrázku č. 57 a je zde 

možno pozorovat náhlý a prudký nárůst od 7. hodiny ranní v průběhu celého týdne. Průběh 

četnosti se v jednotlivých dnech od sebe příliš neliší. Mírně zvýšenou četnost vykazuje 

v obou letech sobota. Je možné si taky všimnout mírně zvýšené četnosti v úterý a ve středu 

ve večerních hodinách a v sobotu mezi 10. a 17. hodinou. Důvod není zcela zřejmý. 

Obr. 57 - Průběh četnosti přestupků proti majetku během roku 

Obr. 56 - Průběh četnosti přestupků proti majetku během týdne po hodinách 
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Prostorové rozmístění přestupků proti kouření je znázorněno na obrázku č. 58. Díky 

analýzám Hotspots a vizuální interpretaci je možné identifikovat oblasti se zvýšenou 

četností přestupků. V případě přestupků proti majetku jde ve většině případů o menší 

nesouvislá území v oblasti Moravské Ostravy, Poruby, Pustkovce a jižní části města.  

Vysoká četnost přestupků na malých plochách indikuje navázání přestupkové činnosti na 

konkrétní lokality či objekty. Vzhledem k častému výskytu evidovaných krádeží 

v obchodních domech bylo provedeno porovnání prostorového rozmístění přestupků 

s rozmístěním obchodních domů, obchodních center a prodejen. Pomocí nástrojů prostředí 

ArcMap bylo vypočteno, kolik přestupků bylo evidován ve vzdálenosti do 50, 100 a 150 m 

od těchto objektů. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 11. Již na první úrovni se 

vzdáleností 50 m od obchodů bylo zaznamenáno 88 % (rok 2012) a 85 % (rok 2013) všech 

přestupků lokalizovaných s dostatečnou přesností. Se zvětšující se vzdáleností 

pochopitelně roste také podíl přestupků. V okruhu do 150 m od obchodů bylo evidováno 

95 % (rok 2012) a 96 % (rok 2013) přestupků. 

 

 

Tab.  11 - Podíl přestupků evidovaných v blízkosti obchodů 

Obr. 58 - Prostorové rozložení přestupků proti majetku 

Počet Podíl Počet Podíl

do 50 m 1935 88% 2128 85%

do 100 m 1976 90% 2144 86%

do 150 m 2081 95% 2393 96%

Vzdálenost od 

obchodů

2012 2013
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Detailnější pohled na rozmístění přestupků a obchodních objektů poskytuje obrázek č. 59, 

který zachycuje rozdíly v četnosti přestupků mezi roky 2012 a 2013 ve formě poměru 

rozdílu k celkovému počtu přestupků. Je zde vidět návaznost rozmístění přestupkové 

činnosti na obchody, ale nelze hovořit o jasném trendu, co se týče změny četnosti. Nárůst 

i pokles četnosti se vyskytuje napříč celým územím bez jasné struktury. Při pohledu na 

konkrétní objekty lze již lze určit jednoznačný směr změny četnosti. Např. při obchodním 

centru Duha v severní části Poruby došlo k výraznému nárůstu četnosti přestupků. 

Podobně také u obchodního centra Futurum v Moravské Ostravě, obchodního domu Tesco 

v Třebovicích a obchodního domu Koruna, obchodního centra Kotva či obchodního centra 

Špalíček v jižní části města. Stagnace četnosti byla zaznamenána u většiny objektů v centru 

města, v Přívoze a také v okolí obchodního centra Avion. U některých objektů byl 

zaznamenán pokles četnosti. Jde o obchodní domy Orfa, Interspar a Lidl v obvodu Ostrava 

- Jih, Tesco a Lidl poblíž ČEZ arény.  

Přehled četností přestupků evidovaných u těchto objektů je uveden v tabulce č. 12. 

Nejvyšší četnost byla zaznamenána u obchodního centra Karolina v Moravské Ostravě, 

následuje Futurum, Kaufland v Porubě a Kaufland v Zábřehu. Téměř u všech objektů došlo 

k nárůstu četnosti přestupků. Největší nárůst četnosti byl zaznamenán u obchodního domu 

Tesco na ulici Sjízdná v Třebovicích. Důvod této výrazné změny není zřejmý. 

K největšímu poklesu četnosti došlo na úrovni do 50 a do 100 m od objektu u obchodního 

Obr. 59 - Vývoj četnosti přestupků proti majetku 
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2012 2013
Relativní 

rozdíl [%]
2012 2013

Relativní 

rozdíl [%]
2012 2013

Relativní 

rozdíl [%]
Karolína 286 319 12 290 322 11 290 322 11
Futurum 143 200 40 143 200 40 143 200 40

Kaufland Poruba 164 177 8 164 177 8 164 177 8
Kaufland Zábřeh 166 154 -7 167 155 -7 167 155 -7
Albert Nádražní 136 182 34 136 182 34 136 182 34

Albert 30. dubna 147 148 1 147 149 1 147 149 1
Kaufland Mariánské Hory 130 161 24 130 161 24 130 162 25

Tesco Sjízdná 21 139 562 21 139 562 21 139 562
Nová Karolina 63 82 30 63 82 30 63 88 40

Globus 134 5 -96 134 5 -96 206 210 2
Albert Pustkovec 60 57 -5 60 57 -5 60 57 -5

Avion 56 60 7 56 60 7 56 60 7
Obchodní centrum Laso 72 29 -60 76 33 -57 81 34 -58

Interspar Poruba 51 43 -16 51 43 -16 52 43 -17
Penny Market Slezská Ostrava 36 33 -8 39 33 -15 39 33 -15

Albert Dubina 24 43 79 24 43 79 25 44 76
Penny Market Vítkovice 29 31 7 29 32 10 29 32 10

Penny Market Moravská Ostrava 20 21 5 20 21 5 20 21 5
Albert Poruba, Ludvíka Podéště 11 22 100 11 22 100 11 22 100

Albert Vyškovice 13 19 46 13 19 46 13 19 46
Penny Market Poruba 15 16 7 15 16 7 15 16 7

Lidl Sjízdná 11 19 73 11 20 82 11 20 82

do 50 m do 100 m do 150 m
Četnost přestupků v blízkosti vybraných objektů

Název objektu

Tab.  12 - Objekty, u kterých bylo evidováno největší množství přestupků proti majetku 

domu globus na ulici Opavská v Plesné. Druhý největší relativní pokles četnosti na všech 

úrovních zaznamenalo obchodní centrum Laso. 

Vztah četnosti přestupků proti majetku k počtu obyvatel je graficky vyjádřen pomocí 

přepočtu na 10 000 obyvatel na obrátku č. 60. S velkým odstupem v tomto ohledu převládá 

část Plesná. Největší relativní nárůst (621 %) byl zaznamenán v části Třebovice. V částech 

Muglinov, Heřmanice a Nová Bělá došlo k poklesu četnosti přestupků na nulu. Kunčičky 

zaznamenaly pokles o 80 % a Hulváky o 46 %. 

Obr. 60 - Počet přestupků proti majetku na 10 000 obyvatel pro části obce Ostrava 
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Obr. 62 - Vztah počtu přestupků proti majetku a počtu obyvatel 

Obr. 61 - Počet přestupků proti majetku na 10 000 obyvatel v buňkách 200x200 m 
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Dále byla zkoumána závislost četnosti přestupků proti majetku na počtu obyvatel 

v buňkách 100 x 100 m a 300 x 300 m. Výsledky jsou znázorněny na obrázku č. 61. 

V případě výpočtu pro všechny buňky o rozměrech 100 x 100 m nebyla prokázána 

závislost. Korelační koeficient je v tomto případě dokonce záporné, avšak velmi malé 

číslo. Výpočet koeficientu korelace s využitím buněk 100 x 100 m s 300 a více obyvateli 

již vykazuje určitou závislost. V roce 2013 je tato závislost nepatrně vyšší než v roce 2012. 

Na úrovni buněk o rozměrech 300 x 300 m se však korelační koeficient opět blíží nule 

a lze tedy usuzovat o velmi malé závislosti mezi počtem přestupků a počtem obyvatel. 

Vztah počtu přestupků se pravděpodobně více váže na počet osob, které se na daném 

území právě pohybují. Tyto hodnoty je však bohužel velmi obtížné zjistit. 

Prostorové rozmístění buněk s vypočtenými počty přestupků na 10 000 obyvatel je 

znázorněno na obrázku č. 62. V oblasti Plesná a Třebovice, ve kterých bylo zaznamenáno 

velké množství přestupků proti majetku, však nebylo možné vypočítat hodnotu počtu na 

10 000 obyvatel, protože zaznamenané přestupky se nacházejí v buňkách s nulovým 

počtem obyvatel. Výsledný obraz tedy nemůže poskytnout zcela správný obraz vztahu 

četnosti přestupků a počtu obyvatel v buňkách 200 x 200 m. 

Hodnocení vztahu četnosti přestupků a indexu stáří obyvatelstva proběhlo stejně jako 

u předchozích tříd přestupů pomocí porovnáním s hodnotami indexu stáří pro buňky 

100 x 100 m. Grafické znázornění a vypočtené hodnoty korelačních koeficientů jsou 

uvedeny na obrázku č. 59. V roce 2012 je hodnota korelačního koeficientu téměř nulová. 

V roce 2013 je hodnota koeficientu sice téměř pětinásobně větší, stále jde však o velmi 

nízkou hodnotu. Závislost četnosti přestupků proti majetku na poměru starších a mladších 

obyvatel tak nebylo možno na základě těchto údajů potvrdit.  

 

S využitím kvadrantové metody je možné díky možnosti vytvářet bipolární mapy 

porovnávat mezi sebou dva nebo více jevů. V rámci vybraných tříd přestupků však není 

zcela vhodné porovnávat mezi sebou všechny. Například rušení nočního klidu a kouření na 

zastávkách spolu pravděpodobně nemají nic společného. Dvojice tříd přestupků proti 

majetku a přestupků znečišťování veřejného prostranství však může spolu souviset. 

Z tohoto důvodu byla vytvořena bipolární mapa znázorňující četnosti těchto dvou tříd 
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přestupků. Mapa je znázorněna na obrázku č. 64. Plošně zde převládá modrá a zelená 

barva. Modrá znázorňuje vysokou četnost přestupků znečišťování veřejného prostranství 

a její prostorové rozložení se váže na hustě osídlené oblasti v centru města, v Přívozu, 

v Mariánských Horách, v Porubě a roztroušeně také v jižní části města. Okolí svinovského 

nádraží vykazuje také jednoznačně převahu těchto přestupků. Zelená barva symbolizuje 

nízkou četnost přestupků v obou třídách a její prostorové rozmístění je také vázáno 

převážně na hustě osídlené oblasti. Zajímavé je rozmístění buněk s oranžovým a fialovým 

zbarvením. Tyto buňky věrně odrážejí rozmístění obchodních objektů. Buňky s oranžovým 

zbarvením reprezentují vysokou četnost přestupků proti majetku a zároveň minimální 

výskyt přestupků znečišťování veřejného prostranství. Nejvíce problémové lokality, ve 

kterých často dochází k přestupkům obou tříd, jsou znázorněny fialovou barvou. 

Rozmístění těchto buněk se opět váže na rozmístění obchodních objektů. Nejvyšší počty 

obou tříd přestupků byly zaznamenány u velkých obchodních center Galerie v Třebovicích, 

Globus v Plesné, Avion, Futurum, Interspar, Špalíček, Karolina, Nová Karolina a dále také 

u obchodních domů Albert Výškovice, Lidl na ulici Plzeňská, Tesco v Dubině, Penny 

Market v části Slezská Ostrava a další. Zajímavá je situace okolo obchodního domu Albert 

na ulici Nádražní v Přívoze. V celém jeho okolí převládá modrá barva, ale samotný 

obchodní dům, tedy přesněji buňka, ve které se nachází, se výrazně odlišuje fialovým 

zbarvením. 

Obr. 64 - Bipolární mapa přestupků proti majetku a znečišťování veřejného prostranství 
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8.4 Kouření na místech zakázaných 

Podle § 30, odstavce 1, písmena m, zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích je za přestupek 

označeno kouření na místech zákonem zakázaných [3]. Existuje několik zákonů, které 

místa se zákazem kouření vymezují. Např. zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně 

před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami 

zakazuje mj. kouření ve veřejnosti volně přístupných uzavřených prostorech (zahrnují 

např. podchody a nadchody), ve školských zařízeních, v dopravních prostředcích veřejné 

silniční a drážní dopravy, a zastřešených částech zastávek veřejné dopravy [17]. 

Evidovaných přestupků kouření na místech zákonem zakázaných bylo na území města 

Ostravy 1 187 (rok 2012) a 1 920 (rok 2013). Během dne se vývoj četnosti těchto 

přestupků chová podobně jako v případě přestupků znečišťování veřejného prostranství, 

jak je vidět na obrázku č. 65. Také zde je nejvyšších četností dosahováno během standardní 

pracovní doby. V době okolo je zaznamenán pokles, který vymezuje jakési sedlo na křivce 

četnosti přestupků. Mezi 20 a 22 hodinou četnost vykazuje další, o něco nižší vrchol. 

Důvodem je pravděpodobně nižší počet přepravovaných cestujících v době poledne 

a zvýšený počet cestujících ve večerních hodinách, který je možno v Ostravě předpokládat 

na základě průzkumů MHD Kladno [52] a MHD Praha [53]. 

Obr. 65 - Průběh četnosti přestupků kouření na místech zakázaných během dne 

Četnost v rámci týdne je znázorněna na obrázku č. 66. Z grafu lze vyčíst pokles četnosti 

přestupků o víkendu. Pokles je s největší pravděpodobností opět způsoben nižším počtem 

odbavení hromadnou dopravou o víkendech. To je možno v Ostravě předpokládat na 

základě statistických údajů Pražské integrované dopravy, kde průměrný denní počet jízd 

o víkendech je 63 % vzhledem k průměrnému počtu jízd během pracovního dne [54]. Na 

grafu lze pozorovat také výrazný a rovnoměrný nárůst četnosti v každém dni. 

Obr. 66 - Průběh přestupků kouření na místech zakázaných během týdne 

Obrázek č. 67 vyjadřuje četnosti přestupků v jednotlivých standardizovaných měsících. 

V obou letech lze pozorovat pokles četnosti v období letních prázdnin. Souvislost je možno 

hledat ve vyšší míře čerpání dovolených a odlivem obyvatel za rekreací. Další možnou 
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příčinou je četnější využívání alternativních možností přepravy v letních měsících, např. 

jízdní kolo, nebo pěší chůze, čímž je omezeno čekání na zastávkách, u kterých často 

dochází k přestupkům tohoto typu. Velmi výrazný nárůst byl zaznamenán u měsíce února, 

března, dubna a května. Důvody nejsou zcela zřejmé, je však možné předpokládat vliv 

rekonstrukcí zastávek hromadné dopravy, výluk či počasí.  

Obr. 68 - Průběh četnosti přestupků kouření na místech zakázaných během týdne po hodinách 

Kombinované vyjádření průběhu četnosti během týdne po hodinách je znázorněno na 

obrázku č. 68. Průběh četnosti je pro jednotlivé dny v týdnu velmi podobný. Během 

večerních hodin je možné pozorovat mírně zvýšenou četnost u neděle. V roce 2013 také 

přibylo přestupků evidovaných v brzkých ranních hodinách v neděli. 

Obrázek č. 69 ukazuje prostorové rozmístění přestupků kouření na místech zakázaných. Je 

možné zde pozorovat zvýšenou četnost v oblasti centra města, Mariánských Hor, v okolí 

Hlavního nádraží, na ulicích Michálkovická, Výškovická a 17. Listopadu a roztroušeně 

také v Pustkovci, v jižní části města a ve Slezské Ostravě. Zajímavé je také značně 

nerovnoměrné prostorové rozdělení přestupků, např. rozdíl mezi ulicí Výškovická nebo 

Michálkovická s vysokými četnostmi přestupků a ulicí 28. října s četností relativně nízkou. 

Existuje zde několik faktorů, které mohou tyto rozdíly způsobovat. Jednak jde o počet lidí 

čekajících na zastávkách, který by měl do jisté míry korespondovat s koncentrací obyvatel 

na daném místě. Počet čekajících je ovlivňován také možnostmi přestupů a celkovou 

koncepcí jízdních řádů. Ivan [55] v Ostravě za nejvyužívanější přestupní uzly identifikoval 

nádraží Ostrava - Svinov spolu s přilehlými autobusovými a tramvajovými zastávkami 

u Svinovských mostů a zastávkou Svinov, nádraží a dále nádraží Ostrava - střed ve spojení 

s ÚAN v blízkosti centra města [55].  

 

Obr. 67 - Průběh četnosti přestupků kouření na místech zakázaných během roku 
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Obr. 69- Prostorové rozmístění přestupků kouření na místech zakázaných 

  

Obr. 69 - Detailní pohled na prostorové rozmístění přestupků kouření na místech zakázaných 
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Detailnější pohled na přestupky přináší obrázek č. 70. Zde je možné si všimnout podobnost 

s rozmístěním zastávek MHD a železničních nádraží. Testováním pomocí bufferů bylo 

zjištěno, že 75,14 % (rok 2012) a 74,55 % (rok 2013) případů se odehrálo v okruhu do 

20 m od zastávek MHD nebo do 50 m od železničních nádraží. Některé zastávky nebo 

nádraží však zahrnují více stanovišť s prostorovým rozmístěním, které přesahuje 20 či 50 

m. V analýze je každé nádraží i zastávka reprezentována pouze jedním bodem a je tedy 

pravděpodobné, že skutečný podíl přestupků třídy kouření na místech zakázaných je 

v blízkosti zastávek a nádraží ještě vyšší. Zastávky a nádraží tedy představují nejvíce 

kontrolovaná místa v rámci této třídy přestupků v Ostravě. 

Dalším faktorem ovlivňujícím četnost přestupků na zastávkách je tedy pravděpodobně také 

počet zastřešených stanovišť zastávek a přítomnost podchodů a nadchodů, nehledě na 

výměru zastřešených prostor. Např. zastávka Sad Boženy Němcové zahrnuje 6 stanovišť 

nebo Náměstí Republiky 4 stanoviště s přístřeškem. Naproti tomu zastávky jako Krajský 

úřad, Zahrádky a mnoho dalších zahrnují pouze 2 stanoviště s přístřešky, v případě 

zastávek Dům Energetiky, Hulváky a dalších dokonce pouze jedno zastřešené stanoviště. 

Svou roli zde může hrát také vzdálenost zastávek od policejních stanic. Pro zastávky 

situované blíže ke stanicím lze očekávat vyšší pravděpodobnost zaznamenání přestupku 

strážníky, a tedy i vyšší četnost přestupků. 

Pohled na rozdíly v četnosti přestupků spáchaných na zastávkách a nádražích mezi lety 

2012 a 2013 vyjadřují obrázky č. 71. Jednoznačný nárůst byl zaznamenán v okolí 

svinovského nádraží, na ulici Michálkovická, na několika lokalitách v Porubě a také oblast 

u Mostu Miloše Sýkory a uvětšiny buněk v obvodu Slezská Ostrava. Pokles četnosti 

přestupků zaznamenala ulice Výškovická a další nesouvislé oblasti v jižním městě, 

v Porubě a v centru města. 

Vývoj četnosti přestupků pro jednotlivé zastávky a nádraží je znázorněn na obrázku 

č. 72 a je zde možno pozorovat velké rozdíly mezi hodnotami četnosti přestupků a také 

mezi relativními rozdíly četnosti  na těchto zastávkách mezi roky 2012 a 2013. Výčet 

zastávek s nejvyššími počty evidovaných přestupků je uveden v tabulce č. 11. Všechny 

uvedené objekty jsou vybaveny nejméně jedním přístřeškem a většina z nich se nachází 

v hustě osídlených oblastech nebo tvoří výrazný přestupní uzel. Jejich vzdálenost od 

policejních stanic vykazuje velký rozptyl, což nasvědčuje spíše menší vliv tohoto faktoru 

na četnost zaznamenaných přestupků. 

Výrazný nárůst četnosti byl zaznamenán na zastávkách MHD v oblasti svinovského 

nádraží, centra města, severní části Slezské Ostravy, na ulicích Michálkovická a Těšínská 

a na zastávkách Hranečník Martinov a Radvanice, škola. Nárůst četnosti na zastávkách 

u Svinovských mostů je zřejmě způsoben dokončením rekonstrukce Svinovských mostů, 

která probíhala téměř po celý rok 2012 [56]. Železniční nádraží Ostrava - Svinov však 

zaznamenala naopak pokles četnosti. Důvod poklesu není zřejmý. 
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Obr. 71 - Vývoj četnosti přestupků kouření na místech zakázaných pro zastávky a nádraží 

Obr. 70 - Vývoj četnosti přestupků kouření na místech zakázaných 
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Tab.  13 - Zastávky a nádraží s nejvyšším počtem evidovaných přestupků kouření 

2012 2013

Svinov mosty h.z. 4 90 2 150 4 + nadchod 2 268

Náměstí Republiky 55 29 -47 4 + podchod 354

Josefa Kotase 34 39 15 1 719

Kotva 48 24 -50 3 685

Kino Luna 45 20 -56 3 1 045

Svinov nádraží 38 20 -47 2 2 425

Ostrava - Svinov 39 17 -56 - 2 446

Svinov mosty d.z. 9 47 422 3 + nadchod 2 373

Hotel. dům Hlubina 25 29 16 4 665

Elektra 18 22 22 2 329

Hranečník 1 35 3 400 4 2 817

Sad B.Němcové 10 25 150 6 437

Nové Výškovice 13 18 38 1 + podchod 1 910

Martinov 10 20 100 3 1 403

29. dubna 17 10 -41 2 1 595

Výstaviště 2 25 1 150 2 639

Na Najmanské 4 21 425 1 1 968

Radvanice Škola 3 21 600 2 3 641

Ostrava - Vítkovice 17 3 -82 - 1 107

Ostrava - Hlavní nádraží 2 16 700 - 368

Četnost přestupků
Zastávka

Relativní 

rozdíl [%]

Vzdálenost od nejbližší 

policejní stanice [m]

Počet zastřešených 

stanovišť

 

V oblasti centra města zaznamenaly největší nárůst tramvajové zastávky Výstaviště 

a Elektra. V létě roku 2012 byly obě zastávky zahrnuty mj. do výluky v délce tří týdnů 

v souvislosti se stavbou Nové Karoliny a přilehlé tramvajové zastávky Karolina [57]. 

Během roku 2013 také docházelo k výlukám, ale v celkové délce nepřesáhly dobu 10 dní 

[57]. Možným důvodem je tedy výrazně delší doba výluk na těchto zastávkách v roce 2012 

než v roce 2013. Navzdory tomu na zastávce Náměstí Republiky počet přestupků výrazně 

klesl i přesto, že doby výluk byly podobné jako na zastávkách Elektra a Výstaviště [57]. 

Velmi výrazný nárůst četnosti byl zaznamenán také na Hlavním nádraží, což může mít 

souvislost s dokončením jeho rekonstrukce ve druhé polovině roku 2013 [59], a také na 

zastávce Sad Boženy Němcové. Obě stanice jsou dopravně provázané a proto je 

pravděpodobné, že nárůst četnosti na Sad Boženy Němcové vychází z nárůstu cestujících 

z Hlavního nádraží.  

V části Slezská Ostrava došlo ke stagnaci nebo k nárůstu četnosti na všech zastávkách 

s výjimkou zastávky Koněvova, kde došlo k poklesu z 5 případů na 4. Nejvýraznější nárůst 

zaznamenaly zastávky na ulici Michálkovická, a dále jižněji Hranečník a na severu 

Bohumínská, Mexiko, Na liščině a další. Růst četnosti přestupků na Hranečníku může mít 

souvislost rekonstrukcí zastávky a výstavby terminálu Hranečník, která probíhá od 

poloviny roku 2012 až do současnoti, a která má výrazně zvýšit počet přepravených osob 

na Hranečníku [59]. Tyto změny mohou být důvodem nárůstu četnosti přestupků i na 

nedaleké zastávce Radvanice, škola. Růst četnosti na ostatních zastávkách ve Slezské 

Ostravě nemá zcela zřejmé důvody. 

Další zastávkou, na které došlo k výraznému nárůstu četnosti přestupků je Martinov. Tato 

zastávke se svým počtem přestupků v oblasti výrazně vyčnívá. Možným důvodem je 

relativně vysoký počet zastřešených stanovišť a konečná stanice tramvají, která je součástí 

dopravního uzlu. 
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V městské části Ostrava - Jih nepřevažuje celkově rostoucí ani klesající vzor. Nejvyšších 

četností dosahují zastávky na ulici Výškovická, u kterých docházelo spíše k poklesu, 

a zastávky Hotel. dům Hlubina, Josefa Kotase, u kterých četnost mírně vzrostla. Možným 

důvodem je menší počet přepravených cestujících na zastávkách Josefa Kotase a Hotel. 

dům Hlubina z důvodu týdenní výluky v červenci roku 2012 v souvislosti s rekonstrukcí 

ulice Ruská [57]. Na ulici Výškovická došlo k výraznému poklesu četnosti na zastávkách 

Kotva, Kino Luna a 29. Dubna. Výjimku v této sérii zastávek tvoří Nové Výškovice, kde 

došlo k nárůstu četnoti přestupků. Je možné, že nárůst souvisí s rekonstrukcí podchodu 

u této zastávky v přelomu roku 2012 a 2013 a zvýšeným dohledem strážníků na této nově 

opravené lokalitě. Důvod ostatních růzdílů není zřejmý, je možné že jde pouze o snížený 

dohled strážníků městské policie na těchto zastávkách a důslednější kontroly v ostatních 

oblastech. 

Absolutně největší pokles na celém území byl zaznamenán na nádraží Ostrava - Vítkovice, 

kde počet přestupků klesl o 82 %. Důvodem je zřejmě pokles počtu cestujících, který je 

způsoben odklony vlakových spojů na jiná nádraží kvůli dezolátního stavu nádraží [59]. 

Kromě zastávek zákon vymezuje další místa, kde je kouření zakázáno. Jde o samotné 

dopravní prostředky, restaurace, zábavní centra, úřady, vnější i vnitřní prostory škol 

a zdravotnická zařízení. Nejvyšší zastoupení mezi nimi dosahují školská zařízení, při 

kterých bylo pomocí bufferu v okruhu do 100 m zaznamenáno 64 (rok 2012) a 139 (rok 

Obr. 72 - Vztah počtu přestupků kouření na místech zakázaných a počtu obyvatel 
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2013) případů, což představuje 7,2 % a 10 %. U ostatních typů objeků nebylo možno 

zajistit dostatečnou přesnost a proto nebyla provedena analýza. 

Hodnocení vztahu četnosti přestupků kouření na místech zakázaných probíhalo obdobně 

jako u předchozích tříd pomocí grafického znázornění závislosti v buňkách 100 x 100 m, 

potažmo 300 x 300 m, a výpočtu korelačního koeficientu. Výsledky jsou znázorněny na 

obrázku č. 73. 

V první části jsou do hodnocení zahrnuty všechny buňky 100 x 100 m, ve kterých se 

vyskytl alespoň jeden přestupek popisované třídy. Výsledné korelační koeficienty dosahují 

v obou letech záporných hodnot. Na úrovni buněk 100 x 100 m s nejméně 300 obyvateli 

jsou hodnoty korelačního koeficientu o něco větší, zvláště v roce 2012, stále však ne 

dostatečně vysoké, aby bylo možno potvrdit závislost četnosti přestupků kouření na 

místech zakázaných na počtu obyvatel. V případě buněk o rozměrech 300 x 300 m je 

výsledný korelační koeficient opět o něco vyšší v roce 2012 než v roce 2013, avšak obě 

hodnoty jsou téměř nulové. 

Četnost přestupků ve vztahu k počtu obyvatel je vyjádřena také pomocí výpočtu intenzity, 

tedy počtu přestupků na 10 000 obyvatel, pro jednotlivé části města Ostravy. Tyto hodnoty 

jsou graficky znázorněny na obrázku č. 74. Jasně zde převládá nárůst četnosti, který se 

projevil ve všech částech města s výjimkou Vítkovic, Hrabové, Krásného Pole, Zábřehu, 

Staré Bělé, Petřkovic, Nové Bělé, Lhotky, Antošovic a Hošťálkovic. 

 
Obr. 73 - Počet přestupků kouření na místech zakázaných na 10 000 obyvatel pro části obce Ostrava 

Nejvyšší relativní nárůst intenzity byl zaznamenán v částech Hulváky (700 %), Slezská 

Ostrava (405 %), Kunčice (400 %), Michálkovice (285 %), Heřmanice  (71 %), Hrušov 

(238 %), Muglinov (218 %) a další části s velmi výrazným relativním nárůstem. Největší 

absolutní nárůst intenzity zaznamenala část Svinov (395 přestupků na 10 000 obyvatel). 

Nejvýraznější relativní pokles v intenzitě přestupků byl zaznamenán v částech 

Hošťálkovice a Lhotka, kde došlo k poklesu četnosti přestupků na nulu. Dále Vítkovice (-

46 %), Petřkovice (-44 %), Krásné pole (-40 %), Stará Bělá (-36 %) a Zábřeh (-16 %). 
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V částech Hrabová, Výškovice, Pustkovec a Nová Bělá nedošlo ke změnám intenzity 

přestupkové činnosti. 

Prostorové vyjádření intenzity přestupků pro buňky 200 x 200m je znázorněno na obrázku 

č. 75. Je možné zde pozorovat jednoznačný nárůst intenzity především v okolí svinovského 

nádraží, v celém městském obvodu Slezská Ostrava, který zahrnuje Hrušov, Muglinov, 

Přívoz a další části. Nárůst lze vidět také v Michálkovicích, Bartovicích a Radvanicích. 

 

Obr. 74 - Počet přestupků kouření na místech zakázaných na 10 000 obyvatel v buňkách 200x200 m 

Co se týče vztahu četnosti přestupků a struktury obyvatelstva, bylo provedeno hodnocení 

stejně jako v předchozích třídách, tedy korelační analýza závislosti počtu přestupků 

kouření na indexu stáří obyvatelstva. Výsledky jsou zobrazeny na obrázku č. 76. 

Z uvedených korelačních koeficientů lze usuzovat, že ani v případě přestupků kouření na 

místech zakázaných nebyla prokázána závislost na struktuře obyvatelstva. 

Obr. 75 - Vztah četnosti přestupků kouření na místech zakázaných a věkové struktury obyvatelstva 
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8.5 Překročení nejvyšší dovolené rychlosti 

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích vymezuje v § 125c odstavci 

1, písmenu f a bodech 2, 3 a 4 přestupky překročení nejvyšší dovolené rychlosti. Body 2, 

3 a 4 rozlišují tři úrovně porušení zákona podle závažnosti [16]. 

Časové rozdělení evidovaných přestupků během dne je znázorněno na obr. č. 77 

a vykazuje výrazně vyšší hodnoty během pracovní doby, tedy mezi 7. a 15. hodinou. Lze 

očekávat, že výrazný vliv zde představuje hustější dopravní proud během pracovní doby 

a tedy i vyšší pravděpodobnost výskytu přestupků. 

Obr. 76 - Průběh četnosti přestupků překročení dovolené rychlosti během dne 

Obrázek č. 78 vyjadřuje rozdělení četnosti přestupků během týdne.  Je možno zde 

pozorovat výrazný pokles četnosti během víkendu, což může souviset s pracovním volnem. 

Víkendové dny však zaznamenaly nejvyšší nárůst četnosti mezi roky 2012 a 2013. Také je 

zde vidět rovnoměrný nárůst ve všech všedních dnech. 

Vývoj četnosti přestupků během roku je zobrazen na obr. č. 79. Nejvyšší četnosti jsou 

v obou letech dosahovány v letních měsících. Existuje zde však výrazný rozdíl mezi 

průběhem četnosti v roce 2012 a v roce 2013. Rok 2012 vykazuje více vyrovnaný průběh, 

avšak i zde jsou patrné anomálie, jako např. téměř nulová četnost v měsíci únoru nebo 

vrcholy četnosti v květnu a srpnu. V roce 2013 četnost od ledna narůstá až do svého 

vrcholu v červenci a poté opět klesá s výjimkou října, kdy byla zaznamenána vysoká 

četnost přestupků. Největší relativní nárůst byl zaznamenán u měsíce února a dále července 

a října. Pokles byl evidován v dubnu a v zimních měsících prosinci a lednu. 

Obrázek č. 80 vyjadřuje průběh četnosti po hodinách pro jednotlivé dny v týdnu. Je zde 

patrná jasná hranice oddělující víkendové dny od všedních dní. Víkendové dny vykazují 

více rovnoměrný průběh bez jednoznačných vrcholů a vyznačují se také vyšší četností 

přestupků v nočních hodinách. U všedních dní jsou patrné čtyři vrcholy, první mezi 7. a 8. 

hodinou, druhý mezi 9. a 10. hodinou a následuje pokles četnosti. Mezi 12. a 13. hodinou 

Obr. 77 - Průběh četnosti přestupků překročení dovolené rychlosti během týdne 
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Obr. 78 - Průběh četnosti přestupků překročení dovolené rychlosti během roku 

 

Obr. 79 - Průběh četnosti přestupků překročení dovolené rychlosti během týdne po hodinách 

dosahuje četnost třetího vrcholu, poté následuje výrazný propad a rychlý nárůst do čtvrtého 

vrcholu mezi 14. a 15. hodinou. Poté již četnost klesá. 

Prostorové rozmístění přestupků překračování dovolené rychlosti je znázorněno na 

obrázku č. 81 a je možné si zde povšimnout menších nesourodých ploch především 

v okrajových částech Ostravy, jako např. Martinov, Krásné pole, Plesná, Proskovice, Stará 

Bělá, Hrabová, Michálkovice a další. Tyto oblasti tvoří jakési vstupní brány Ostravy pro 

průjezd motorových vozidel a je zde tedy větší pravděpodobnost výskytu přestupků 

překračování dovolené rychlosti. Tato hypotéza vychází z předpokladu, že policie 

kontroluje dodržování dovlonené rychlosti  v blízkosti vjezdu do obce. V centrální části 

města se tyto přestupky vyskytují na ulici Hladnovská, v Třebovicích a zřídka i v jiných 

oblastech. 

Změna v četnosti mezi roky 2012 a 2013 je znázorněna na obrázku č. 82 pomocí hodnot 

poměru rozdílu četnosti k celkové četnosti v buňkách 100 x 100 m. Výrazný nárůst 

četnosti byl zaznemanán v obvodech Pustkovec, Nová Bělá, Hrabůvka, Bartovice, 

Petřkovice a Mariánské Hory. Jednoznačný pokles četnosti byl zaznamenán v Zábřehu 

a uvnitř obce Krásné pole. 

V části Třebovice na ulici Martinovská byl zaznamenán velmi výrazný nárůst, který je 

však přerušovaný úseky, které vykazují pokles četnosti. Je pradvěpodobné, že je to 

způsobeno přesunem policejních hlídek s měřiči rychlosti na jiné stanoviště. Ulice 

Hladnovská ve své jižní části vykazuje také výrazný nárůst četnosti. O několik set metrů 

severněji na stejné ulici však došlo k poklesu četnosti. Podobně na ulici Výškovická se 
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Obr. 81 - Vývoj četnosti přestupků překročení nejvyšší dovolené rychlosti 

Obr. 80 - Prostorové rozmístění přestupků překročení dovolené rychlosti  
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střídají úseky s poklesem a s nárůstem. Ulice Proskovická vykazuje nárůst četnosti. 

Prokazatelný pokles četnosti byl zaznamenán také v Michálkovicích na ulici Radvanické, 

Rychvaldské a Petřvaldské. 

Korelační koficienty závislosti četnosti přestupků na počtu obyvatel jsou v případě této 

třídy přestupků opět velmi nízké. Hodnocení této závislosti je provedeno obdobným 

způsobem jako v předchozích případech. Na obrázku č. 83 je tato závislost znázorněna pro 

oba sledované roky ve třech úrovních. První úroveň zahrnuje všechny buňky o rozměrech 

100 x 100 m a výsledný koeficient je zde záporný, avšak blízký nule. Ve druhé úrovni byly 

vypočteny koeficienty korelace pro buňky s nejméně 50 obyvateli. V roce 2012 bylo tímto 

způsobem dosaženo vyšší hodnoty korelačního koeficientu. V roce 2013 však došlo 

k výpočtu ještě nižšího korelačního koeficientu než v první úrovni. Třetí úroveň 

zahrnovala bšechny buňky s rozměry 300 x 300 m a také zde se korelační koeficienty blíží 

nule. 

 

Obr. 82 - Vztah četnosti přestupků překračování dovolené rychlosti a počtu obyvatel 

Vztah četnosti přestupků a počtu obyvatel je vyjádřřen také pomocí intenzity přestupků, 

tedy počtu přestupků na 10 000 obyvatel. Výsledné hodnoty intenzity jsou znázorněny na 

obrázku č. 84 pro jednotlivé části města Ostravy. 
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Obr. 83 - Počet přestupků překročení nejvyšší dovolené rychlosti na 10 000 obyvatel pro části obce Ostrava 

Nejvyšších hodnot intenzity dosahuje část Třebovice, kde došlo také k jejímu značnému 

nárůstu. Velmi vysoké hodnoty intenzity byly zjištěny také v částech Michálkovice, 

Proskovice, Plesná, Martinov, Krásné Pole a Bartovice. Ve všech případech se jedná 

o okrajové části města Ostravy. Nízká míra regulace dopravy a nižší intenzita provozu 

v těchto oblastech zřejmě vytváří podmínky pro zvýšení četnosti překračování dovolené 

rychlosti. 

Obr. 84 - Počet přestupků překročení nejvyšší dovolené rychlosti na 10 000 obyvatel v buňkách 200x200 

V případě částí Proskovice, Michálkovice, Plesná, Radvanice a Antošovice došlo k velmi 

výraznému poklesu intenzity přestupků překračování rychlosti. Důvody těchto změn 
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nejsou zcela zřejmé. Ostatní části zaznamenaly ve většině případů nárůst četnosti. Největší 

nárůst byl zaznamenán v Bartovicích, Moravské Ostravě, Nové Bělé, Pustkovci, 

Muglinově, Koblově, Petřkovicích a v dalšíchokrajových částech města Ostravy. 

Intenzita přestupků je s využitím kvadrantové metody znázorněna také na obrázku č. 85. 

Vysoká intenzita byla prokázána opět převážně v okrajových částech Ostravy a také v části 

Moravská Ostrava. 

Vztah četnosti přestupků této třídy a věkové struktury obyvatel, vyjádřenou pomocí indexu 

stáří, je možné na základě výsledků korelační analýzy považovat za zanedbatelný. 

Výsledky korelační analýzy jsou znázorněny na obrázku č. 86. V obou letech je korelační 

koeficient záporný avšak velice nízký. 

Obr. 85 - Vztah četnosti přestupků překračování dovolené rychlosti a věkové struktury obyvatelstva 
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9 ZÁVĚR 

Na základě vymezených cílů bylo v práci předloženo hodnocení současných možností 

geokódování, zpracování a samotné geokódování evidence přestupků za roky 2012 a 2013 

převzaté od Městské policie Ostrava a následné hodnocení prostorového a časového vývoje 

přestupkové činnosti se zohledněním vztahu k počtu obyvatel a struktuře obyvatelstva 

města Ostravy. Vstupní soubor se skládal z celkového počtu 117 822 přestupků, z toho 

56 887 z roku 2012 a 60 935 z roku 2013. Hodnocení těchto údajů předcházelo studium 

problematiky kriminologie a krinimogenních faktorů, které mohou ve studované oblasti 

působit. 

Prvotní analýzy hodnotily především stav, dynamiku, intenzitu a strukturu přestupkové 

činnosti. Celková dynamika je dána nárůstem četnosti přestupků mezi roky 2012 a 2013 

o 7 %. Pro vyjádření intenzity přestupkové činnosti byl použit výpočet indexu kriminality, 

a nejvyšší intenzita byla jednoznačně identifikována v částech Moravská Ostrava a Svinov. 

Důvodem je zřejmě v případě Moravské Ostravy přítomnost vyššího počtu barů, 

obchodních domů a dalších objektů, které vytvářejí vhodné podmínky pro některé druhy 

přestupků. Naproti tomu Svinov reprezentuje méně hustě osídlenou oblast s velkým 

pohybem obyvatel přes svinovské nádraží, což také vytváří podmínky pro určitě typy 

přestupků. 

Z hlediska struktury tvoří v obou letech přibližně polovinu záznamů dopravní přestupky. 

Okolo 20 % představují přestupky proti veřejnému pořádku, 4 % tvoří přestupky proti 

majetku, okolo 2,5 % přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými 

toxikomaniemi a přibližně 0,3 % přestupky proti občanskému soužití. Největší relativní 

nárůst četnosti přestupků (55 %) zaznamenaly přestupky na úseku ochrany před 

alkoholismem a jinými toxikomaniemi. 

Analýza přestupkové činnosti v Ostravě byla následně zaměřena na konkrétní vybrané 

třídy přestupků, které zahrnují rušení nočního klidu, znečišťování veřejného prostranství, 

přestupky proti majetku, kouření na místech zakázaných a překročení nejvyšší dovolené 

rychlosti. 

Geokódování záznamů o přestupcích bylo provedeno pomocí metody vyvinuté 

doc. Horákem a Ing. Calábkem, která spočívá ve strukturovaném zápisu adresních atributů, 

napojení na databázi Registru sčítacích obvodů (RSO) a vyhledávání propojení adres na 

objekty. Jako adresní atributy byly použity: název obce, část obce, ulice a číslo domu. Po 

provedení automatického geokódování pomocí připojení záznamů na RSO následovalo 

ruční doplňování propojení adres na objekty, které přispělo k přesnosti lokalizace. 

Výsledkem byla bodová vrstva s více než 54 % lokalizace na adresu, tedy na nejpřesnější 

úroveň, přibližně 20 % na objekty, 23 % na středy ulic, 2 % na křižovatky a 723 záznamů 

zůstalo bez lokalizace. V případě lokalizace na střed ulice je však přesnost lokalizace 

výrazně ovlivněna střední chybou, která dosahovala v maximech až několik stovek metrů. 

Z tohoto důvodu byly do prostorových analýz zahrnuty pouze přestupky se střední chybou 
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do 50 m. Podíl těchto přestupků se v jednotlivých třídách i sledovaných letech různí, což 

může do jisté míry omezit možnosti správné interpretace prostorových analýz. 

Nelokalizované záznamy sloužily následně jako vzorek pro porovnávání geokódovacích 

nástrojů vybraných mapových vyhledávačů. Hodnocení bylo zaměřeno jak na kvantitu, tak 

na kvalitu lokalizace. Po obou stránkách se jako nejlepší ukázal Google Maps Geocoding 

API. Pomyslné druhé místo obsadil MapQuest Geocoding API a následují Mapy.cz API 

a Bing Maps API. Výrazné rozdíly v možnostech použití těchto nástrojů však jsou dány 

jejich licenčním omezením. Servery Google Maps a Bing Maps v tomto ohledu výrazně 

omezují využití jejich služeb na rozdíl od volně dostupného API Mapy.cz či MapQuest.  

Při srovnání nástrojů mapových serverů a metody strukturovaného zápisu adresních 

atributů hraje ve prospěch mapových serverů zejména jejich dostupnost, snadnější použití 

a pro menší vzorky dat i relativně vysoká rychlost, i když i zde je nutno dodržovat 

maximální povolenou rychlost jednoho záznamu za sekundu. Nevýhodou může být 

v případě Google Maps a Bing Maps jejich licenční omezení. Výhodou geokódování 

pomocí strukturovaného zápisu adresních atributů je především vysoká přesnost lokalizace 

a možnost vázat záznamy k objektům. Využití propojení na objekty však představuje 

zároveň prostor pro budoucí zlepšení metody, protože v současném stavu se ruční 

vyhledávání propojení projevuje vysokou časovou náročností. Určitou nevýhodu této 

metody představuje také nutnost stálé kontroly a aktualizace číselníků a databáze objektů. 

Prostorové analýzy přestupků byly prováděny za využití kvadrantové metody, analýzy 

hotspots a dalších metod a nástrojů prostředí CrimeStat a ArcGIS. Analytická činnost byla 

podpořena také výpočty korelačních koeficientů pro hodnocení závislosti četnosti 

přestupků na počtu obyvatel a na věkové struktuře obyvatelstva. 

Všech pět vybraných tříd zaznamenalo nárůst četnosti mezi roky 2012 a 2013 v rozmezí od 

12 % do 62 %, z nichž největší byl evidován u přestupků kouření na místech zakázaných 

a nejmenší u přestupků proti majetku.  

U třídy přestupků kouření na místech zakázaných bylo zjištěno, že přibližně 75 % z nich se 

odehrálo v okruhu do 20 m od zastávek nebo do 50 m od nádraží. Mezi zastávky 

s nečastějším výskytem těchto přestupků patří Svinov mosty, h. z., Náměstí Republiky 

a Josefa Kotase. Největší meziroční nárůst četnosti byl zaznamenán na Svinovských 

mostech, na zastávkách na ulicích Michálkovická a Těšínská a v okolí zastávky Sad 

Boženy Němcové. Výrazný pokles byl zaznamenán v jižní části města a v okolí 

vítkovického nádraží. Tyto změny do jisté míry korespondují s rekonstrukcemi zastávek 

(např. otevření Svinovských mostů na konci roku 2012), dlouhodobými výlukami a jinými 

změnami v jízdních řádech (např. odklon dopravy z vítkovického nádraží v roce 2013). 

Časový průběh četnosti přestupků kouření vykazuje mírně sníženou míru o víkendech, což 

je zřejmě dáno nižším počtem přepravovaných osob, a jasný vzor růstu četnosti 

v dopoledních hodinách do svého prvního maxima okolo 10. hodiny. Další maxima jsou 

dosahována ve 13 a 21 hodin.  
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Třída přestupků proti majetku se projevila také vazbou na objekty, tentokrát jde o obchodní 

domy, obchodní centra a prodejny. V okruhu do 150 m od těchto objektů bylo evidováno 

v obou letech více než 95 % přestupků. Objekty s největší četností přestupků zahrnují 

Karolinu, Futurum Kaufland v Porubě a další frekventované obchodní domy. Největší 

nárůst (562 %) zaznamenalo Tesco na ulici Sjízdná a největší pokles (- 58%) obchodní 

centrum Laso. Plošně došlo k největšímu nárůstu v části Třebovice (621 %) a k největšímu 

poklesu v Kunčičkách (-80 %). Rozložení četnosti během týdne je rovnoměrné, bez 

jasného maxima a totéž platí i pro průběh četnosti během roku. Četnost během dne výrazně 

narůstá od 7. hodiny až do svých nejvyšších hodnot, kterých nabývá mezi 12. a 17. 

hodinou, a poté opět prudce klesá. 

Přestupky třídy rušení nočního klidu vykazují vztah k prostorovému rozložení barů 

a jiných restauračních zařízení. V okolí do 100 m od těchto objektů bylo evidováno v obou 

letech okolo 60 % případů. Mezi objekty s největší četností přestupků patří restaurace 

Bohemia, Žanett a V-Gril. Celkový meziroční nárůst počtu přestupků zde činí 28 %. 

Plošně jsou tyto přestupky rozmístěny nejvíce v oblasti Přívozu a centra města a v Porubě. 

Jednoznačně největší nárůst zaznamenala oblast Přívozu okolo náměstí Svatopluka Čecha. 

V průběhu týdne je možno pozorovat nárůst četnosti přestupků a maximálních hodnot je 

dosahováno v noci na neděli před půlnocí. 

Četnost přestupků znečišťování veřejného prostranství meziročně vzrostla o 13 %. Tato 

třída představuje největší soubor přestupků z pětice vybraných tříd. Prostorové rozmístění 

není vázáno na objekty a projevuje se daleko větším rozptylem než předchozí třídy. 

Největší výskyt těchto přestupků byl zaznamenán v centru města, Přívoze, Porubě 

a roztroušeně také na veřejných prostranstvích v jižní části města. Největší nárůst byl 

pozorován v okolí ulice Hlavní třída v Porubě, náměstí Svatopluka Čecha v Přívoze, 

obchodního centra Kotva v Zábřehu a Mariánského náměstí v Mariánských Horách. 

K výraznému poklesu došlo v Třebovicích a ve Vítkovicích. Týdenní průběh četnosti 

zaznamenal mírně zvýšenou četnost o víkendech a denní maxima jsou dosahována okolo 

10., 13. a 21. hodiny pdobně jako v případě přestupků proti majetku. 

Přestupky překračování dovolené rychlosti se vyskytují převážně v okrajových oblastech 

města, kde zřejmě často dochází k měření rychlosti. Největší výskyt vyl zaznamenán 

v Michálkovicích, Třebovicích, Proskovicích, Staré Bělé a v dalších částech na okraji 

města. Meziroční nárůst této třídy činí 41 %. Výrazný lokální nárůst zaznamenala ulice 

Proskovická, Martinovská a Těšínksá a okolí Mariánského náměstí. Naopak výrazný 

pokles nastal na ulici Rychvladská v Michálkovicích, v Plesné, v Zábřehu v blízkosti ČEZ 

Arény. V průběhu týdne je patrný jasný pokles o víkendu a čtyři denní maxima mezi 

7. a 8., 9. - 10., 12. - 13. a 14. - 15. hodinou napříč celým pracovním týdnem. Byla 

vypozorována také snížená četnost během zimních měsíců. 

Pro vyjádření míry závislosti četnosti přestupků na počtu obyvatel byla pro všechny 

vybrané třídy přestupků provedena korelační analýza na třech úrovních. První úroveň 

korelační analýzy zahrnovala všechny buňky o rozměrech 100 x 100 m s výskytem 
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přestupků. Na této úrovni byla prokázána ve všech třídách prakticky nulová míra 

závislosti. Důvodem je zřejmě vysoký počet zaznamenaných přestupků v buňkách 

s nízkým počtem obyvatel. Proto druhá úroveň zohledňuje pouze buňky s nejméně 300 či 

v případě přestupků překračování rychlosti 50 obyvateli. Korelační koeficienty na této 

úrovni dosahují mnohem vyšších hodnot. Nejvyšší hodnoty korelačního koeficientu (0,23 

v roce 2012 a 0,31 v roce 2013) dosáhla třída přestupků proti majetku, což již prokazuje 

určitou míru závislosti. U ostatních tříd však jsou výsledné hodnoty korelačních 

koeficientů opět velmi nízké a neprokazují tak žádnou závislost. Třetí úroveň zahrnuje 

buňky o rozměrech 300 x 300 m. Tato úroveň dosahuje opět velmi nízkých hodnot 

korelačních koeficientů u všech tříd.  

Na základě těchto výsledků se ukázalo, že předpokládaný vztah přímé úměrnosti mezi 

počtem obyvatel a počtem přestupků neexistuje, a že tento logický vztah je ve skutečnosti 

překonán jinými faktory. Zejména se zde projevuje skutečnost, že nezáleží pouze na počtu 

trvale bydlících osob, ale na počtu osob, které se na daném území a v daném čase skutečně 

pohybují. 

Za účelem hodnocení vztahu četnosti přestupků ke struktuře obyvatelstva byla vypočtena 

hodnota intenzity přestupků v jednotlivých věkových skupinách po 5 letech. Nejvyšší 

intenzita byla prokázána u věkové skupiny 20 až 24 let a v těsném závěsu stojí skupina 

25 až 29 let. Poté již s věkem intenzita klesá. Struktura přestupkové činnosti pro jednotlivé 

věkové skupiny se také různí. U mladších skupin převládá znečišťování veřejného 

prostranství, kdežto u starších jednoznačně přestupky proti majetku. Četnost přestupků 

rušení nočního klidu s věkem postupně ubývá. Kouření na místech zakázaných vykazuje 

téměř konstantní průběh s poklesem u nejstarších věkových skupin. Třída překračování 

dovolené rychlosti nejprve věkem narůstá až do maxima okolo 35. roku a přibližně po 55. 

roku začíná pozvolna klesat. 

Analýza závislosti četnosti přestupků na struktuře obyvatel byla provedena opět pomocí 

korelační analýzy. Jako zastupující hodnota věkové struktury obyvatelstva byl využit 

výpočet indexu stáří pro buňky 100 x 100 m. Výsledné korelační koeficienty jsou ve všech 

třídách velmi nízké. Nejvyšších hodnot (0,01 v roce 2012 a 0,03 v roce 2013) dosáhla třída 

přestupků proti majetku. Vztah závislosti četnosti přestupků na věkové struktuře 

obyvatelstva tedy nebyl prokázán. 

Výsledky této práce přinášejí informace, které je možno využít v oblasti prevence 

kriminality, a může tak pomoci Městské polici Ostrava při zavádění příslušných 

opatřeních. 
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RESUMÉ 

Based on the defined goals an evaluation of existing methods of geocoding and an analysis 

of offences committed in Ostrava in years 2012 a 2013 is presented with an emphasis on 

the relationship to population count and population structure in Ostrava. 

The input dataset was provided by the Municipal Police of Ostrava and is composed of 

a total of 117,822 offenses, of which 56,887 come from 2012 and 60,935 from 2013. The 

evaluation of these data was preceded by a study of the criminology issues and factors that 

play a role in the study area. 

Initial analyzes were concentrated mainly on state, dynamics, intensity and structure of 

offences. The dynamics in total is expressed by a 7 % increase of offences count. To 

express the intensity of offences it was calculated an index of crime. The highest intensity 

was identified in city parts of Moravská Ostrava and Svinov. In case of Moravská Ostrava 

this is probably due to a higher number of bars, stores, railway stations and other buildings 

that create suitable conditions for certain types of offenses. City part Svinov on the other 

hand represents a less densely populated area with large personnel mobility across Svinov 

transport node, which also contributes to create environment for crime. 

In terms of structure, about a half of the record represents traffic violations in both years. 

Around 20% are offences against public order, 4% are offences against property, around 

2.5% of offences for protection against alcoholism and other addictions, and approximately 

0.3% of offenses against civil coexistence. The largest relative increase in the frequency of 

offenses (55%) recorded offenses for protection from alcoholism and other addictions. 

The analysis was subsequently directed to following classes of offences: noise curfew, 

pollution of public spaces, offenses against property, smoking in prohibited areas and 

speeding. 

Based on this facts the data have been defined coherent classes of offenses for which the 

work carried out a detailed evaluation of the development over time and relative to the 

number and structure of the population. These classes include offenses: awake at night, 

pollution of public spaces, offenses against property, smoking in prohibited areas and 

speeding. 

First it was need to geocode the dataset, which was made structured method of registration 

of address attributes developed by doc. Horák and Ing. Calábek. As the address attributes 

were used: city name, part of the city, street name and house number. First it was 

performed an automatic geocoding by using a connection to the RSO Database. Next it 

was manually searched for links of addresses to objects using the attribute "clarification". 

Manual geocoding in this way contributed to positioning accuracy. 

The result was more than 54 % offences located on the most accurate level, ie at the 

address. Less than 20 % of the records were located to objects, 23 % to the center of 

a street and 2 % at the intersection. Without localization remained 723 records. In case of 

locating to a street center, however, the accuracy is strongly influenced by the Root Mean 
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Square Error (RMSE), which was up to several hundred meters. For this reason, spatial 

analysis only included offenses localized with a RMSE lower than 50 m. 

Unlocalized offences were used to compare map servers geocoding a tools. The best 

service showed Google Maps Geocoding API, followed by MapQuest Geocoding API and 

Mapy.cz API. Significant differences in the possibilities of using these tools, however, are 

given by their license restrictions. Servers, Google Maps and Bing Maps in this respect 

significantly restrict the use of their services, unlike the freely available API Mapy.cz or 

MapQuest. 

The advantage of these tools particularly the accessibility through internet, easy use and 

relatively high speed geocoding for smaller samples. Nevertheless it is necessary to keep 

the maximum speed limit of one entry per second. Disadvantage may be the license 

restrictions and lower accuracy. The advantage of using a structured writing geocoding of 

address attributes is especially localization accuracy. The disadvantage is a need for 

monitoring and updating codebooks and also high time consuming especially in manual 

search link addresses to objects, which create a space for possible innovations. 

To analyze the resulting localized dataset a grid cell analysis, STAC hotspots analysis and 

other tools of CrimeStat and ArcGIS were used. All five selected classes experienced 

increas of offences count between 2012 and 2013 ranging from 12% to 62%. The largest 

increase was recorded in class smoking in prohibited places and the lowest in class of 

offences against property. 

In the class of prohibited smoking it was found that approximately 75% of them took place 

within a radius of 20 m from bus stops or within 50 m from railway stations. Among the 

stops with the most frequent occurrence of these violations were Svinov mosty, h.z., 

Náměstí Republiky, and Josefa Kotase. The largest annual increase rate was recorded at 

Svinovské mosty, at bus stops and on the streets Michálkovická, Těšínská and nearby stops 

Sad Boženy Němcové. A significant decline was recorded in the southern part of the city 

and nearby the railway station Vítkovice. To a certain extent these changes match with 

reconstructions (eg. Svinovské mosty were under reconstruction almost whole 2012), long-

term exclusions and other changes in the timetable (eg. Vítkovice railway station traffic 

decline in 2013). The frequency of offenses smoking has slightly reduced rates on 

weekends, which is probably due to the reduced number of passengers, and a clear pattern 

of growth rate in the morning to the first maximum around 10 am. Further maxima are 

obtained at 1 pm and 9 pm. 

Offenses against property were also reflected by binding to objects, this time in terms of 

stores and shops. In both years it was recorded more than 95 % of offences within 

150 meters from these objects were. The highest rates were observed at Karolina, Futurum 

Kaufland in Poruba and other frequented stores. The largest increase (562 %) recorded 

Tesco at Sjízdná street and the largest decline (-58 %) was found at Laso. Frequency 

distribution is uniform within a week as well as through the year. The frequency during the 
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day significantly increases from 7 am up to their highest values between 12 am and 5 pm, 

and then again falls sharply. 

The noise curfew offences class showed a spatial relationship to bars and restaurants. 

Within 100 meters from these objects about 60% of all cases were recorded. Object with 

the greatest count of these cases include a restaurant Bohemia, Žanetta and V-Grill. The 

total annual increase in the number of noise curfew amounts to 28%. Across the board, 

these offences are significantly deployed in Přívoz, the city center and Poruba. Clearly the 

highest growth was recorded in the area around náměstí Svatopluka Čecha in Přívoz. 

During the week an increase in frequency of offenses and the maximum value around 

midnight between Saturday and Sunday were observed 

The pollution of public spaces offences count grew by 13 % betwee 2012 and 2013. This 

class represents the largest set of offences from five selected classes. Spatial distribution is 

not clearly tied to any objects and exhibits far greater variance than previous classes. The 

greatest occurrence was recorded in the city center, Přívoz, Poruba and scattered in public 

places in the southern part of the city. The largest increase was seen in the streets around 

Hlavní Třída in Poruba, náměstí Svatopluka Čecha in Přívoz, Kotva shopping center in 

Zábřeb and Mariánské náměstí in Marianské Hory. A significant decrease was observed in 

Třebovice and Vítkovice. A slightly higher rate during weekends was recorded and daily 

highs were achieved around 10 am, 1 pm and 9 pm comparable to offenses against 

property. 

Offences of speeding are found primarily in peripheral areas of the city, where there is 

often a measurement speed apparently. The greatest amount was recorded in Michálkovice, 

Třebovice, Proskovice, Stará Bělá and other parts of the suburbs. Annual increase of this 

class is 41%. Significant growth was recorded locally at street Proskovická, Martinovská 

and Těšínksá and near Mariánské náměstí. In opposition, a significant decrease occurred in 

Plesná, Zagreb, the street Rychvladská in Michálkovice and close to ČEZ Arena. During 

the week an evident decline at weekends was found. Throughout the working week there 

are four daily highs around 8 am, 10 am, 1 pm and 3pm. A decrease of intensity during the 

winter months was also observed. 

The correlation analysis was used to express the degree of dependence the offences count 

on the population count. The first level of correlation analysis used cell size 100 x 100 m. 

At this level a very low degree of dependence was found throughout all classes. The reason 

is probably the high number of offenses recorded in cells with low population. Therefore, 

the second level takes into account only the cells with at least 300 inhabitants or 50 

inhabitants in the case of speeding. Much higher values of correlation coefficients were 

observer at this level. The highest value of the correlation coefficient (0.23 in 2012 and 

0.31 in 2013) reached a class of offenses against property. For other classes, however, the 

resulting correlation coefficients are very low and thus do not show any dependency. The 

third level used cell size 300 x 300 m. This level again reaches very low values of 

correlation coefficients for all classes. 
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The supposed relationship of direct proportionality between the population count and the 

number of offences may be based on these facts rejected. This relationship is exceeded by 

other factors. It is likely that not only the number of permanent residents, but the number 

of persons in a given area at a given time actually drive the offences count. 

In order to analyze the relation between offences count and the population structure the 

intensity within 5 year age groups was expressed and compared. The highest intensity was 

observed in the age groups 20-24 years and 25-29 years. After that age the intensity 

decreases. The structure of offences varies significantly between age groups. In the 

younger groups the pollution of public spaces dominates, while the elderly showed highest 

rate of offences against property. The frequency of noise curfew generally decreases with 

age. Smoking in places prohibited showed nearly constant trend with a decrease in the 

oldest age groups. Speeding increases with age up to a maximum of about 35 years, and 

after about 55 years begins to decrease gradually. 

The depending of offences count on the population age structure was analyzed also by 

correlation analysis. To represent the age structure the index of aging was calculated for 

cells of 100 x 100 m. The resulting correlation coefficients in all classes are very low. The 

highest values (0.01 in 2012 and 0.03 in 2013) reached a class of offenses against property. 

Based on these facts the relationship has not been established. 

The results of this study bring information about offences patterns found in Ostrava during 

2012 and 2013. This information might be helpful in the implementation of relevant 

measures to prevent crime in this area. 
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