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ANOTACE 

Tato práce se zabývá hodnocením vývoje kriminality na Ostravsku v letech 2009-

2011. V teoretické části je zmíněna definice trestného činu a přestupku, faktory ovlivňující 

kriminalitu, možnosti využití GIS v oblasti kriminality a také možné zdroje dat a způsoby 

hodnocení kriminality. V další části je popsán program CrimeStat III. Na mapách je 

dokumentováno jeho praktické využití. Následuje popis použitých vstupních dat z ESSK 

a ETŘ. V navazující kapitole je podrobně popsána příprava dat z ETŘ (zejména 

harmonizace a geokódování). Hlavním výstupem této práce je hodnocení kriminality 

pomocí dat z ESSK (souhrnné výsledky pro okres) a ETŘ (detailnější výstupy). Závěrečné 

kapitoly obsahují mapové výstupy z ETŘ dokumentující vývoj trestných činů a přestupků 

pomocí směrodatných elips. Intenzita vybraných kategorií trestné činnosti je vyobrazena 

pomocí jádrových odhadů. V předposlední kapitole je dokumentována nenáhodnost 

výskytu násilné trestné činnosti a krádeží ve statistických obvodech Poruby, Třebovic 

a Pustkovce. Zvláštní pozornost je věnována vývoji kriminality v sociálně vyloučených 

lokalitách. V příloze je rozebrána trestná činnost v okolí restaurací, Stodolní ulice, MDE 

klubu a obchodních domů ve vybraných letech. 

 

Klíčová slova: kriminalita, trestná činnost, Ostrava, ETŘ, ESSK, CrimeStat, sociálně 

vyloučená lokalita, jádrový odhad, směrodatná elipsa 
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ANNOTATION 
This thesis deals with evaluation of crime in Ostrava region during the years 2009-

2011. The theoretical part includes definition of crime and offence, factors influencing 

crime, the possibilities of usage GIS in crime sphere and possible sources of data 

and the ways of crime evaluation. CrimeStat III is described in the next part. Its practical 

usage is documented on maps. Description of used input data from ESSK and ETR 

follows. The next chapter focuses on modification of data from ETR (especially 

harmonisation and geocoding). The main output of this thesis is evaluation of crime due 

to data from ESSK (total results of district) and ETR (detailed outputs). Final chapters 

contain map outputs from ETR documenting the development of crimes and offences using 

standard deviational ellipses. Chosen categories of a crime are pictured by means of kernel 

density estimates. Nonrandomness of a violent crime and thefts in statistical districts 

of Poruba, Trebovice and Pustkovec, is documented in last but one chapter. Special 

attention is paid to development of a crime in social excluded localities. A crime nearby 

restaurants, Stodolni street, MDE club and shopping centres in selected years, is analysed 

in attachment. 

 

Keywords: criminality, crime, Ostrava, ETR, ESSK, CrimeStat, social excluded locality, 

kernel density estimate, standard deviational ellipse 
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ÚVOD 
Kriminalita ovlivňuje naše životy, ať chceme nebo ne. Ať už z důvodů 

objektivních, kdy můžeme být svědkem, obětí nebo dokonce pachatelem kriminálních činů 

nebo z důvodu subjektivního strachu z kriminality a představ, které v nás mohou 

zanechávat zejména média, pro která je trestná činnost vděčným námětem pro reportáže 

a příběhy. 

Vliv kriminality na společnost je veskrze negativní a proto se snažíme kriminalitě 

předcházet nebo ji potlačovat. Pro zmíněné účely však potřebujeme dostatečně podrobné 

informace o stavu a vývoji tohoto sociálně patologického jevu. Vhodným prostředkem jsou 

geografické informační systémy, jejichž výstupem mohou být aktuální mapy kriminality 

zpracované pro vybraný účel a zejména časoprostorové analýzy, které mohou přispět 

k objasňování faktorů, ovlivňujících kriminalitu, souvislostí mezi jednotlivými jevy 

a dokonce i přispět k objasňování vlastní trestné činnosti. 

V této práci budou představeny možnosti aplikace GIS pro popis kriminality 

na Ostravsku v letech 2009-2011.  Stěžejním krokem je příprava vstupních dat, na které 

závisí výsledná přesnost výstupů a věrohodnost závěrů. Jako vstupní data jsou využity 

exporty z ETŘ, které poskytla Policie ČR a také statistické údaje z ESSK.  

Práce má poukázat na možnosti vytěžení dat, která pracně nasbírali policisté 

v terénu. Mapové výstupy mohou přispět k lepší informovanosti o reálném stavu 

kriminality a mohou být důvěryhodným podkladem pro rozhodování o preventivních 

a represivních opatřeních proti kriminalitě.  
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1 CÍL PRÁCE 

Cílem této práce je zhodnotit vývoj kriminality na Ostravsku v letech 2009-2011. 

Aby bylo možno tento cíl splnit, je potřeba zabezpečit lokalizaci událostí z Evidence 

trestního řízení z let 2010 a 2011. V návaznosti na práci Ing. Calábka, který popsal 

kriminalitu na Ostravsku v roce 2009, zpracovat tříleté časové řady trestné a přestupkové 

činnosti a analyzovat vývoj. Rovněž se zaměřit na hodnocení nenáhodnosti výskytu 

kriminality v některých místech a také souvislost s vybranými lokalitami a zařízeními. 

Jako výstupy vytvořit jádrové odhady a jiné vhodné mapové výstupy.  

Cíl diplomové práce v sobě zahrnuje tyto dílčí úkoly: 

1. Rešerše z oblasti kriminologie a využití GIS v této oblasti    

2. Hodnocení využití programu CrimeStat na příkladech 

3. Harmonizace záznamů a geokódování událostí ze systému evidence trestního 

řízení 

4. Analýza vývoje trestné a přestupkové činnosti se zaměřením na sociálně 

vyloučené lokality 

5. Hodnocení nenáhodnosti výskytu v některých místech 

6. Zpracování resumé ve světovém jazyce o rozsahu nejméně 3 strany A4 

7. Návrh doporučení pro další výzkumné či studijní využití 
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2 KRIMINALITA 
Kriminalita je souhrn sociálně patologických jevů, které trestní právo považuje 

za trestné činy nebo přestupky. Dochází k narušování harmonického vývoje společnosti 

a jsou způsobovány rozsáhlé hmotné i nehmotné škody. Kriminalita poškozuje své oběti 

fyzicky, psychicky, společensky a mimoto způsobuje ve společnosti atmosféru strachu, 

nejistoty a nedůvěry (Novotný, Zapletal, 2004). 

V sociologickém pojetí je za kriminalitu považováno deviantní chování. Toto pojetí 

nevychází z trestního práva a umožňuje kritický pohled na platné normy daného státu. 

Nevýhoda sociologické definice kriminality je v její neurčitosti (Novotný, Zapletal, 2004). 

V této práci bude uplatňován přístup legální (juristický) tedy vycházející z právního 

řádu České republiky. V právním řádu České republiky jsou rozlišovány dva druhy skutků: 

a) Trestný čin definován v zákoně č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku 

- Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný 

a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně (zákon č. 40/2009 Sb.). 

- Podle trestního zákon, zákona č. 140/1961 Sb. je vymezení trestného činu 

omezeno následovně: 

- Čin, jehož stupeň nebezpečnosti pro společnost je nepatrný, není 

trestným činem, i když jinak vykazuje znaky trestného činu. 

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

výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti. 

- Stupeň nebezpečnosti činu pro společnost je určován zejména 

významem chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsobem 

provedení činu a jeho následky, okolnostmi, za kterých byl čin spáchán, 

osobou pachatele, mírou jeho zavinění a jeho pohnutkou. 

- Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu 

chráněnému trestním zákonem, není trestným činem (zákon č. 40/2009 Sb.). 

b) Přestupek definován v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích 

- Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem 

společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, 

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

anebo o trestný čin. 

- Přestupkem není jednání, jímž někdo odvrací: 

- přiměřeným způsobem přímo hrozící nebo trvající útok na zájem 

chráněný zákonem nebo 

- nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému zákonem, jestliže tímto 

jednáním nebyl způsoben zřejmě stejně závažný následek než ten, který 

hrozil, a toto nebezpečí nebylo možno v dané situaci odvrátit jinak. 
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2.1 Registrovaná a latentní kriminalita 

Na základě statistických údajů získáváme informace o kriminalitě zjevné, tj. 

registrované. Nejčastějším způsobem, jak se policie dozví o trestném činu je oznámení 

občanem. Trestní oznámení podávají zejména svědci a oběti trestného činu. Oznámení 

trestného činu však není zcela obvyklou skutečností. Častější reakcí občana na kriminalitu 

je pasivita, tedy neoznámení trestného činu. Tato skutečnost vytváří velký prostor 

pro kriminalitu latentní (skrytou) (Novotný, Zapletal, 2004). 

Předpokládá se, že míra skryté kriminality je u jednotlivých trestných činů rozdílná. 

Významný vliv na latenci má závažnost trestného činu (snižuje latenci) a obtížnost 

odhalení (zvyšuje latenci). Podle Novotného, Zapletala (2004) se často zmiňuje nízká 

latence u vražd. Naopak vysoká latence se přepokládá u trestného činu úplatkářství, 

kdy mají obě strany zájem na utajení skutečnosti. Skrytá bývá také často kriminalita 

sexuální a násilí v rodině z důvodu zábran oběti při oznámení (Novotný, Zapletal, 2004). 

Existenci latentní kriminality musíme mít na paměti při interpretaci statistik 

registrované kriminality. Zásadní je uvědomění si, že rozsah a struktura registrované 

kriminality mohou být od skutečné kriminality odlišné. V této práci bude kriminalita 

hodnocena na základě registrované kriminality, protože přesná data o skryté kriminalitě 

už jen z důvodu její povahy neexistují. 

2.2 Kriminogenní faktory 

Kriminalita je způsobena mnoha rozličnými vlivy. Cejp et al. (2007) definuje 

kriminogenní faktory jako „rizikové činitele, které vyvolávají, usnadňují nebo podporují 

páchání trestných činů“. Kriminogenní faktory můžeme dělit na faktory objektivní 

a subjektivní. Subjektivní faktory se týkají psychických a fyzických vlastností pachatele. 

Objektivní faktory mohou být spojeny s: 

- politikou 

- ekonomikou 

- právem 

- státní správou 

- sociální strukturou 

- kulturou, morálkou, mezilidskými vztahy, rodinou, sdělovacími prostředky 

Podle Novotného, Zapletala (2004) mohou být zdroje kriminality sociální nebo 

situační. Sociální kriminogenní jevy zahrnují prostituci, alkoholismus, nezaměstnanost, 

chudobu, záškoláctví, extremismus, gamblerství, bezdomovectví a další. Významný vliv 

mají také média, veřejná politika, školy a poměry v rodině a nejbližším okolí.  

Druhou skupinou kriminogenních faktorů jsou podle Novotného, Zapletala (2004) 

situační. Tyto faktory umožňují nebo zjednodušují páchání trestné činnosti. Vychází se 

z předpokladu, že pachatel přemýšlí nad možnými dopady svého chování. Vyhýbá se 

odhalení a případnému potrestání. Proto se snaží vybrat nejvýhodnější čas, místo a situaci, 

ve které trestný čin spáchá. Díky racionálnímu rozhodování pachatelů má smysl popisovat 

místa a dobu, kdy je trestná činnost obvyklejší a tím se také zabývá tato diplomová práce. 

Příkladem situačního kriminogenního faktoru může být u vloupání do bytu skutečnost, že 
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jsou majitelé v práci nebo na dovolené. U krádeží v obchodních centrech může mít vliv 

nepozornost nakupujících a také velké finanční obnosy, které mají zákazníci u sebe 

(Novotný, Zapletal, 2004). 

2.3 Vymezení pojmu Ostravsko 

Policie České republiky ve svých statistikách využívá členění na kraje a ty se dělí 

na okresy. Moravskoslezský kraj se skládá z okresu Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, 

Nový Jičín, Opava a Ostrava-město. Za Ostravsko je v této práci považován okres Ostrava-

město. Okres Ostrava-město zahrnuje kromě Statutárního města Ostravy také obce 

Čavisov, Dolní Lhotu, Horní Lhotu, Klimkovice, Olbramice, Starou Ves nad Ondřejnicí, 

Šenov, Václavovice, Velkou Polom, Vratimov, Vřesinu a Zbyslavice. 

Některé analýzy jsou vztaženy přímo ke Statutárnímu městu Ostrava, které 

je jednoduše označováno jako Ostrava. 

2.4 Vymezení pojmu jednání a skutek 

Za trestní jednání je považováno konání pachatele, při kterém je porušován právní 

řád České republiky, zejména trestní zákoník a zákon o přestupcích. V této práci je jednání 

označováno také jako událost. Jednání a událost jsou tedy synonyma.  

Trestný čin nebo přestupek, který byl spáchán během určitého jednání, nazýváme 

skutek. Určitým jednáním může dojít k více trestným činům a přestupkům, tedy k více 

skutkům. Počet skutků bývá na daném území zpravidla vyšší než počet jednání, proto 

je velmi důležité rozlišovat pojem jednání a skutek. 

2.5 Kriminogenní faktory v okresu Ostrava-město 

Kriminogenní faktory, které ovlivňují páchání trestné činnosti, jsou na různých 

územích odlišné. V rámci okresu Ostrava-město mají podle zprávy Krajské ředitelství 

policie Moravskoslezského kraje (Filo, 2010) významný vliv tyto skutečnosti: 

Typické kriminogenní faktory pro hustě osídlená území (Filo, 2010): 

- panelová sídlištní zástavba s vysokým počtem obyvatel a s tím spojená 

anonymita pachatelů trestných činů a přestupků 

- dostupnost cílů pachatelů (parkoviště, byty, sklepy, školy) 

- velká nákupní a zábavní centra s parkovišti, pachatelé mají příležitosti 

k bagatelní majetkové trestné činnosti 

- lhostejnost občanů města k trestné činnosti páchané na veřejnosti a zároveň 

strach z agresivní reakce pachatele při upozornění na nevhodnost jeho 

chování 

Kriminogenní faktory způsobené polohou v rámci ČR (Filo, 2010): 

- blízkost hranice s Polskou a Slovenskou republikou, ve spojení s otevřením 

hranic v tzv. schengenském prostoru způsobuje fluktuaci závadových osob 

ze sousedních států 
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Ostatní společenské, sociální a ekonomické kriminogenní faktory (Filo, 2010): 

- sociální struktura obyvatel s nezanedbatelným podílem osob s velmi 

nízkými nebo žádnými příjmy a také osob ze sociálně vyloučených lokalit 

- vysoká nezaměstnanost a zadlužení (ovlivnění celosvětovou hospodářskou 

krizí), propouštění zaměstnanců z velkých firem, propad životní úrovně 

nezaměstnaných a z toho plynoucí sklon k alkoholismu a páchání trestné 

činnosti 

- nedostatečný dohled nad trávením volného času dětí ze strany rodičů, vliv 

závadových part, užívání drog mladistvými, obstarávání si peněz na drogy 

trestnou činností, existence výchovných ústavů mládeže, chovanci páchají 

na útěku trestnou činnost 

- rozrůstání průmyslových zón, pokračující budování železničních 

a silničních koridorů a z toho plynoucí zvýšený pohyb dělníků, krádeže 

materiálu a strojů 

- organizované divácké násilí související s konáním hromadných sportovních 

akcí, mezinárodní charakter, přesun i do nižších sportovních soutěží, 

zapojení pravicových extrémistů kvůli frustraci řadových a sociálně slabých 

občanů 

- nárůst počtu nonstop barů a heren, následkem je vandalství a násilná 

kriminalita 

- násilná trestná činnost způsobená špatnými mezilidskými vztahy 

a požíváním alkoholu, pachatelé i oběti s podprůměrnou vzdělaností, 

pocházejí z nižších sociálních vrstev a z nevhodného rodinného prostředí 

- narůstající trend konzumace omamných a psychotropních látek, lehká 

dostupnost surovin na výrobu metamfetaminu (pervitinu) v sousedním 

Polsku, kde se prodávají léky na výrobu drogy na čerpacích stanicích 

- vyšší agresivita pachatelů trestných činů a přestupků zejména v dopravě 

- snižování počtu policistů v základních útvarech, odchod zkušených policistů 

do civilu a přesun nejlepších policistů do speciálních útvarů  

2.6 Prostorové aspekty kriminality a GIS 

Existence kriminality je možná jen tam, kde se vyskytují lidé. Jak píše Fořt (2009) 

výskyt kriminality není náhodný a je podmíněn přítomností pachatele a oběti, ve stejný čas 

na stejném místě. Poloha aktérů kriminálních činů vypovídá o prostorovém aspektu 

kriminality.  

Kvůli nenáhodnosti kriminality je vhodné používat pro zobrazení mapy. Jednu 

z prvních kriminálních map využila londýnská policie už v roce 1920 (Fořt, 2009). Jednalo 

se o mapu města, do které byly podle potřeby zapíchnuty barevné špendlíky. Nevýhodou 

papírových map je jejich náročné skladování, potřeba stále nových aktualizovaných 

výtisků a také nemožnost automatizovaného dotazování.  
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Zmíněné problémy papírových map řeší geografický informační systém (GIS). GIS 

je podle Rapanta (2006) počítačový systém orientovaný na zpracování prostorových dat 

a slouží především k prezentování pomocí různorodých map. K hlavním výhodám využití 

GIS v kriminální oblasti patří:  

- možnost připojení popisných dat (atributů) k trestným činům a přestupkům 

- automatizované dotazování na základě prostorové složky (výběr deliktů 

v definovaném území) nebo popisné složky (výběr deliktů určitého druhu) 

- prostorové analýzy  

- rychlá tvorby mapových výstupů 

Herbert, Evans (1989) zmiňují potřebu zjištění příčiny, proč se na určitém místě 

objevují shluky kriminálních skutků. Podle Fořta (2009) je v dnešní době GIS často 

spojován s analytickým mapováním kriminality. Jedná se o obvyklé kriminalistické 

metody s využitím GIS pro zkoumání prostorových souvislostí výskytu kriminality. 

Výstupem jsou analýzy a předpovědi kriminality na daném území a také možná 

preventivní opatření. Podle Fořta (2009) jsou GIS v oblasti kriminality nejvíce využívány 

v USA a ve Velké Británii. Řada studií však pochází i z jiných zemí. 

Cracolici, Uberti (2008) sledovaly distribuci různých typů kriminality v italských 

provinciích a jejich autokorelaci. Zjistily, že vraždy jsou obvyklejší v jižních provinciích 

Itálie, kde působí mafie. Naopak krádeže byly obvyklejší v severních provinciích a podél 

Apeninského poloostrova. Nejvýraznější prostorová autokorelace byla sledována u vražd. 

DeMotto (2001) se zabýval analýzou majetkové trestné činnosti v Minnesotě 

ve městě Winona v souvislosti s prodejnami alkoholu v roce 1996 a 1998. Využíval 

překryvné analýzy, prostorové statistiky a také zjišťoval centra kriminality. Došel k závěru, 

že více než prodejny alkoholu ovlivňuje kriminalitu nízký podíl trvale bydlících obyvatel 

a také nízký věk obyvatel.  

Henry, Bryan (2000) ve své práci popisovali časoprostorovou distribuci krádeží 

motorových vozidel v jižní Austrálii ve městě Adelaide. Určovali centra krádeží, změny 

v prostorové distribuci v závislosti na denní době, dnu v týdnu a také v průběhu roku. 

K vizualizaci byly využity jádrové odhady, ale také pokročilé časoprostorové animace. 

Krádeže vozidel se častěji odehrávaly v centru města a také v okolí velkých nákupních 

center. Pachatelé upřednostňovali noční a brzké ranní hodiny a o víkendech 

se soustřeďovali na centrum města. Tím bylo potvrzeno, že se pachatelé racionálně 

rozhodují a vybírají si čas a místo krádeže podle zvyků místních obyvatel. 

Pomocí prostorových analýz je také možno předpovídat výskyt dalších případů 

sériové trestné činnosti na základě předchozích skutků. Dokládá to Catalano (2000) 

na příkladech sériových vražd a loupeží. 

Chainey, Tompson (2008) spojili do jedné publikace řadu případových studií, které 

dokládají na příkladech z celého světa, jak je možno využívat GIS pro zkoumání 

kriminality. Případové studie dokládají automatizaci mapových výstupů ve městě Lincoln 

v Nebrasce (USA), zlepšení technik geokódování v Rio de Janeiru v Brazílii nebo 

strategické plánování prevence kriminality pomocí GIS ve Velké Británii. 

Všechny zmíněné příklady vypovídají o rozsáhlých možnostech, které GIS 

a prostorové analýzy přináší jak studiu kriminality, ale také odhalování trestné činnosti 



Markéta Návratová: Hodnocení vývoje kriminality na Ostravsku v letech 2009-2011 

2013  8 

 

a plánování preventivních opatření. Ve většině zmíněných zdrojů také autoři zdůrazňují 

potřebu přesně lokalizovaných bodových výskytů deliktů. V kapitole 5 a 7 budou popsány 

zdroje dat, které poskytla Policie ČR, a zpřesnění lokalizace nutné pro následné prostorové 

analýzy. 

3 HODNOCENÍ KRIMINALITY 

3.1 Zdroje informací o kriminalitě 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.1, kriminalitu lze rozdělit na registrovanou 

a latentní (skrytou). Podle toho se také dělí zdroje informací o kriminalitě. Zdroji, které 

dokumentují registrovanou kriminalitu, jsou oficiální statistiky Ministerstva vnitra ČR – 

policejní statistiky a Ministerstva spravedlnosti – statistiky státního zastupitelství a soudů. 

Latentní kriminalitu lze zkoumat na základě dotazníkových šetření obětí (viktimizačních 

výzkumů) nebo výzkumů pachatelů neboli selfportů (Kuchta et al., 2005). Jinými zdroji 

vypovídajícími o kriminalitě jsou evidence pojišťoven nebo sledování spotřeby drog 

či stříkaček terénními pracovníky. 

Kuchta et al. (2005) uvádí, že nejpřesnější pohled na rozsah kriminality poskytují 

policejní statistiky. Důvodem je skutečnost, že ve většině případů se trestná činnost 

zaeviduje v nejbližší době po spáchání. V policejních statistikách jsou zapsány informace 

o všech zjištěných trestných činech. Jako zjištěné jsou Policií označovány registrované 

trestné činy. Výrazy zjištěný, registrovaný a evidovaný trestný čin budou dále používány 

jako synonyma. 

Z důvodu největšího rozsahu a zároveň největší možné přesnosti byly zvoleny jako 

zdroj dat policejní statistiky. V práci jsou využity jak oficiální statistiky Policie ČR 

(očištěné od prvotních nepřesností) tak i zdroj, v němž jsou zaznamenány trestné činy 

bezprostředně po jejich zjištění Policií ČR. Jedná se o data z Evidence trestního řízení. 

Podrobněji jsou zdroje dat popsány v kapitole 5. 

3.2 Problematika statistik kriminality  

Velkým problémem statistik kriminality je nepřesnost a nejednoznačnost ukazatelů 

způsobená mnoha faktory. Sledujeme několik vlivů, které výrazně znesnadňují interpretaci 

evidované kriminality (Marešová, 2011): 

- Prvním vlivem je beze sporu latentní kriminalita. Tj. kriminalita skrytá, 

která není evidovaná orgány činnými v trestním řízení. 

- Aktuálně platná trestní legislativa je dalším z faktorů. 

- Mění se také metodologie zpracování dat o kriminalitě. 

- Změny v počtech evidovaných trestných činů nemusí vždy vypovídat 

u poklesu o snížení kriminality a u nárůstu o zvýšení kriminality: 

- Zvýšení počtu evidované a objasněné trestné činnosti může být 

způsobeno zkvalitněním zásahů proti kriminalitě a větší důsledností 

orgánů činných v trestním řízení. 
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- Důvodem zvýšení počtu evidovaných a objasněných trestných činů 

může být však i účelové navyšování počtů za účelem zlepšení 

obrazu resortu u veřejnosti. Navýšení počtu objasněných trestných 

činů je možno realizovat zaměřením se na vyšetřování trestným 

činům, kde je pachatel znám již při ohlášení trestného činu 

(zanedbání povinné výživy, domácí násilí, zásahy v tržnicích, trestná 

činnost v dopravě). 

- Snížení počtu evidovaných trestných činů rovněž nelze jednoznačně 

interpretovat. Tato skutečnost může vypovídat o snížené aktivitě 

orgánů činných v trestním řízení. Důvodem nečinnosti pracovišť 

může být velká fluktuace zaměstnanců, změny a nepřehlednost 

právních norem nebo společenský chaos.  

Po vyjmenování všech nedostatků, které mají statistiky, by se mohlo zdát, že není 

vhodné tento zdroj využívat pro analyzování kriminality. Stále se však jedná o nejpřesnější 

data, která o trestné činnosti máme. Marešová (2011) přirovnává využití statistik 

k demokracii. Jak statistiky, tak demokracie mají svá negativa, ovšem nic lepšího zatím 

nemáme k dispozici.  

3.3 Rozsah kriminality 

Nejjednodušší hodnocení kriminality můžeme provést na základě počtu zjištěných 

trestných činů a přestupků na určitém území v určitém časovém intervalu, což 

je označováno jako rozsah kriminality. Policie ČR eviduje absolutní počty zjištěných 

a objasněných trestných činů. Zjištěné trestné činy jsou ty, jež jsou registrovány policií. 

Objasněné trestné činy jsou podmnožinou zjištěných trestných činů, u kterých byl odhalen 

pachatel (Kuchta et al., 2005). 

3.4 Intenzita kriminality 

Objektivnější způsob hodnocení využívá index kriminality. Tento ukazatel 

zohledňuje počet obyvatel v daném území. Díky tomu můžeme srovnat kriminalitu 

v odlišně zastavěném území. Výpočet indexu kriminality je možno provést více způsoby, 

ale vždy by měl být uveden využívaný vztah. V práci Marešové (2011) je navrhnut vztah: 

 

Autorka uvádí, že lze index vztahovat k 1000 obyvatel, 10 000 obyvatel 

popř. 100 000 obyvatel. Novotný, Zapletal (2004) doporučují využití vztahu: 

 

  Vztah Novotného, Zapletala (2004) bude využit pro účely této práce. Ukazatel 

se dá interpretovat jako počet trestných činů na 10 000 trestně odpovědných obyvatel. 

Výhodou tohoto přístupu je skutečnost, že počítáme jen s potenciálními nositeli 

kriminality, tedy trestně odpovědnými obyvateli, za které můžeme zjednodušeně 
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považovat osoby ve věku 15 a více let. Dalším kladem využití tohoto vztahu je možnost 

srovnání s výsledky Calábka (2011).  

V některých situacích ovšem není vhodné využívat ani index kriminality (hlavní 

překážkou bývá nízká hodnota jmenovatele, která se dosazuje do vztahu). Jedná se hlavně 

o malá území se zvýšeným pohybem osob. Typickým příkladem nevhodného využití 

indexu kriminality jsou obchodní nebo zábavní centra. Z důvodu velkého množství 

trestných činů, které jsou v těchto oblastech spáchány, a nízkého počtu trvale bydlících 

osob se index kriminality vyšplhá na několikanásobek průměrné hodnoty v daném území. 

Proto je velmi důležité brát v úvahu charakter dané oblasti. 

I pro obydlené oblasti existují jistá úskalí. Není totiž možno rozlišit, jakou část 

kriminality způsobili obyvatelé trvale bydlící v oblasti, ale při tom je k nim počet trestných 

činů vztahován (Novotný, Zapletal, 2004). Protipóly tvoří např. trestný čin zanedbání 

povinné výživy, který se výrazně pojí na obyvatele daného území a oproti tomu kapesní 

krádeže, které jsou páchány na místech s vysokým pohybem osob, ale velmi 

pravděpodobně mimo bydliště pachatele. Proto je třeba posuzovat kriminalitu z několika 

úhlů pohledu a velmi obezřetně vyvozovat závěry ze získaných hodnot.  

4 PROGRAM CRIMESTAT III 

CrimeStat III je software sloužící k analýze a posuzování kriminality. Byl vyvinut 

Nedem Levinem a jeho spolupracovníky na univerzitě v Houstonu (Levine et al., 2008). 

Je volně dostupný na adrese http://www.icpsr.umich.edu/CrimeStat/. V této kapitole budou 

představeny rozsáhlé možnosti, které CrimeStat III při analýze kriminality poskytuje. 

Pomocí příkladů je doložena vhodnost využití CrimeStat III při hodnocení kriminality. 

4.1 Funkce CrimeStat 

CrimeStat je rozdělen do několika funkčních celků. V první části označené jako 

prostorový popis (spatial description) nacházíme funkce zabývající se prostorovou 

distribucí (spatial distribution), prostorovou autokorelací (spatial autocorrelation), analýzy 

pomocí vzdálenosti (distance analysis I, distance analysis II) a analýzy centra kriminality 

(‚Hot Spot‘ analysis I, ‚Hot Spot‘ analasis II).  

Z druhé části funkcí, prostorové modelování (spatial modeling), využíváme funkce 

zahrnující interpolaci (interpolation I), časoprostorové analýzy (spatial-time analysis) 

a cesta ke zločinu (journey-to-crime). Základní funkce CrimeStat popisoval ve své práci 

také Calábek (2011). Příklady, které jsou v následujících podkapitolách uvedeny, nastiňují 

možnosti pokročilejších funkcí. Využita jsou data z ETŘ pro území Statutárního města 

Ostravy a rok 2009. 

4.1.1 Kernel density estimates, Spatial and temporal analysis of crime 

Funkce Kernel density estimates (Obr. 1) určuje intenzitu kriminality 

v jednotlivých buňkách rastru. Vstupem pro tuto funkci jsou trestné činy, které se odehrály 

na sledovaném území a parametry rastru (souřadnice horního levého a dolního pravého 

rohu sledovaného území, počet sloupců rastru nebo vzdálenost, kterou reprezentuje buňka 

rastru). 

http://www.icpsr.umich.edu/CrimeStat/
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Volitelné je u této funkce, zda si vybereme jednoduchou (single) nebo 

normalizovanou interpolaci (dual). V případě normalizovaného odhadu musíme zadat 

sekundární soubor. Primární soubor reprezentuje např. krádeže automobilů a sekundární 

soubor popisuje hustotu osídlení. Zvolíme si, zda budeme primární soubor sekundárním 

dělit nebo je budeme odečítat. Dále si můžeme vybrat metodu interpolace, velikost 

prohledávaného pásma a výstupní jednotky (Levine, 2004).   

Obr. 1  Nastavení funkce Kernel density estimates 

Pomocí funkce Spatial and temporal analysis of crime (Obr. 2) jsme schopni 

vytvořit směrodatné elipsy kriminality, které berou v úvahu prostorovou i časovou 

informaci o trestných činech. U této funkce si můžeme zvolit vzdálenost, do které 

vyhledáváme, minimální počet bodů ve shluku, provedený počet simulací, jak je určena 

hranice oblasti, zda je uliční síť v oblasti spíše pravoúhlá nebo nepravidelná, kolik 

směrodatných odchylek reprezentuje elipsa, výstupní jednotky (Levine, 2004). 

 

Obr. 2  Nastavení funkce Spatial and temporal analysis of crime 
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