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Abstrakt 

Předložená práce se zabývá vyhodnocením nahlášených závad veřejného 

prostranství z dat Městské policie v Jihlavě, a to za období od 1. 1. 2011 do 28. 10. 2012. 

V první řadě se zabývá explorační analýzou celého souboru dat a jejím vyhodnocením. 

Následná kapitola je věnována vyhodnocení prostorové distribuce dat s již upravenými 

daty, jako je přiřazení do kategorií či odstranění chybných a testovacích dat. V třetí 

kapitole je vyhodnocena časová distribuce závad s ohledem na různá období. 

V předposlední kapitole se práce zabývá vazbami na environmentální faktory, zejména 

oblasti kolem škol, institucí nebo ulic. V neposlední řadě byly k této práci zpracovány i 

webové stránky, kde je možné shlédnout výsledky analýz. 

Klíčové slova: hlášení přestupků, městská policie, Jihlava, explorační analýza dat, 

prostorová analýza, časová distribuce dat  

 

Abstract 

This thesis is focused on evaluation of public places flaws within period from 1st 

January 2011 to 28th October 2012. Flaws archive was provided by Metropolitan police 

based in Jihlava. At first place the thesis focuses on exploration analysis of the whole 

archive together with its evaluation. Secondly, the next chapter explains evaluation of 

space data distribution with customized archive. Archive is customized by allocating data 

to categories or by removing data (incorrect or test). The third chapter evaluates time 

distribution of flaws regarding different periods of time. The fourth chapter concentrates 

on the environmental factor relationship especially in areas around schools, institutions, 

and streets. Finally, the results of analysis are available on the webpages which were 

created by the author of the thesis. 

 

Keywords: reporting of misdemeanors, metropolitan police, Jihlava, exploration analysis, 

space analysis, time data distribution   
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1 Úvod 

I v dnešní době musí mnoho měst řešit problém s množstvím závad, jako jsou 

přeplněné popelnice či poškozený městský mobiliář. Tyto závady města z velké části řeší 

za pomocí hlášení městské policie nebo emailů (dotazníků), které mohou zasílat sami 

obyvatele města. Například na stránkách obce Liberec lze najít odkaz na interaktivní mapu, 

kde se zobrazují veškeré práce na silnici či jiné situace, které může zadat i samotný 

obyvatel. Jiný příklad je například tabulka přístupna na stránkách města, kde může 

obyvatel shlédnout stav závad.  

Tato práce se bude problémem závad zabývat a to v oblasti města Jihlava. V tomto 

případě má městská policie k dispozici přístroje, díky nimž může zaznamenat závadu hned 

na místě, a tak se vyvarovat případným ztrátám záznamů. Do přístroje policista zadává 

všechny potřebné informace, jako je datum, druh závady, místo závady (adresu i GPS 

souřadnice). Tyto záznamy následně příslušný pracovník přenese do systému, kde se 

záznamy hlášení závad ukládají a dále zpracovávají. 

V této době je tato metoda sběru dat teprve v začátcích, ale i tak mohou z výsledků 

analýz vyjít zajímavé poznatky, které by policii i celkově správě města Jihlavy mohly 

pomoci.  

Cílem této práce je odhalení nejčastějších míst a časových období výskytu závad a 

jejich pravděpodobné příčiny. Tyto informace by mohly pomoci k plánování efektivnějších 

tras či posílení hlídek na určitých místech a v určité dny. Možná je i následná pomoc 

městskému úřadu pro vhodné úpravy, například v rozmístění kontejnerů. 

 

K dosažení cíle práce by měli vést tyto kroky: 

1. Explorační analýza dat 

2. Vyhodnocení prostorové distribuce dat 

3. Vyhodnocení časové distribuce dat (s ohledem na roční období či dny v 

týdnu) 

4. Vazby na environmentální faktory (školy, instituty, ubytovny, atd.) 

5. vytvoření webových stránek práce  
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2 Pojmy 

Předně než bude možné čtenáře seznámit s obsahem práce, je potřeba jej obeznámit 

s několika základními pojmy, které jsou uvedeny níže: 

Závada pojem označující různé typy poškození nebo narušení 

veřejného pořádku, jako například přeplněné popelnice 

nebo poškozená lavička v parku. Do této skupiny 

nespadají narušení veřejného pořádku typu napadení 

osoby a podobně; závada je tvořena daty sesbíranými 

Městskou policí v Jihlavě. 

Parametr atributy závad 

Záznam je hodnota jednoho řádku v databázi dat, což je jedna 

nahlášená závada rozdělená do jednotlivých parametrů. 

Údaj je to jeden parametr záznamu uvedený v jedné buňce 

databáze dat. 

Explorační analýza metody zjišťování a verifikace různých druhů souvislostí 

a závislostí mezi vstupními veličinami 

Kategorie je soubor více druhů závad; podrobněji se tomuto pojmu 

věnuje kapitola 3.5 této práce.  
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3 Explorační analýza dat 

Tato práce se zabývá a pracuje s oblastí města Jihlava a jeho částmi. Před začátkem 

samotné analýzy je nezbytné se sumarizovat několik základních faktů a dat. Město Jihlava 

se nachází v centru okresu Jihlava, kraje Vysočina. Rozlohu má 78,85 km
2
 rozdělenou na 

16 částí obce, které jsou dále děleny na 42 základních sídelních jednotek (ZSJ) a 246 

sčítacích obvodů. Celkový počet obyvatel přesahuje 50,5 tisíc obyvatel. 

Sběr dat zajišťovala Městská policie Jihlava, která prováděla denně prohlídky 

analyzované oblasti. Jednotlivá závady zaznamenávali příslušníci městské policie formou 

hlášení za pomocí přístrojů vybavených technologií GPS. Práce vychází z předpokladu, že 

byly nalezené závady zapisovány do databáze dat v den zjištění. 

3.1 Popis poskytnutých dat 

 

Městská policie Jihlava poskytla data ze své databáze závad, které shromažďovala 

za období od 19. 1. 2011 do 23. 10. 2012. V tomto dokumentu se nacházelo 4 624 údajů. 

U závad byly definovány tyto parametry:  

 Id-hlášení identifikační číslo závady, přičemž je zapsáno ve formátu double 

(číslo); 

 Druh typ závady zapsán ve formátu string (text). Těchto druhů bylo 39: 

černá skládka 1 (malý nepořádek kolem kontejneru), černá 

skládka 2 (velký nepořádek kolem kontejneru), černá skládka NO 

(výskyt nebezpečného odpadu, který je nutno odstranit do 

druhého dne), čistota – kontejnerové stání (drobné nečistoty na 

stáních pro kontejnery, ale nejedná se o přeplněnost kontejnerů), 

poškozené odpadní nádoby, přeplněné kontejnery KO (komunální 

odpad), přeplněné kontejnery TO (tříděný odpad), odpady – 

ostatní (jakékoli jiné odpady, než bylo uvedeno), dopravní 

Obrázek 1: Ukázka původních dat 
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značení – zeleň (zarostlé značky), přerostlá zeleň – komunikace 

(zeleň zasahující do komunikace), skládka bioodpadu (lístí, větve, 

atd. které je třeba uklidit), zlomená větev v koruně, čistota – 

zeleň, zeleň jiné, vitrína, autovrak na zeleni, čistota – komunikace 

(rozsáhle odpady na chodnících a komunikacích), majetkový 

odbor (závadu je třeba nahlásit na majetkovém odboru), autovrak 

na pozemní komunikaci, nedefinováno, OD ostatní (závada, 

kterou by městská policie přiřadila odboru dopravy), OSR jiné 

(závada, kterou by městská policie přiřadila odboru správy realit), 

OŠKT (závad, kterou by městská policie přiřadila odboru 

školství, kultury a tělovýchovy) zábor veřejné zeleně, zábor 

zpevněných ploch, zimní údržba (požadavek na uklízení v zimně) 

a TEST. Dále zmíněné objekty jsou hlášeny při jejich poškození 

nebo nefunkčnosti. Dopravní značení, hřiště, kanalizace, lavička, 

odpadkové koše, památka, parkán, poklop schody, uliční cedule, 

závady na komunikacích, osvětlení a zeď.  

 Souřadnice xy jsou v souřadnicovém systému S-JTSK zapsány ve formátu 

double (číslo).  

 Datum den kdy se závada zjistila ve formátu date (datum) 

 Adresa místo kde se daná závada stala. Adresa obsahující zvlášť ve 

sloupci ulici, číslo popisné a číslo orientační.  

3.2 Naplněnost 

Celkem je tedy v původním souboru 4624 záznamů, ke kterým bude nyní 

přirovnána naplněnost v jednotlivých parametrech. Parametry id hlášení, druh, datum a 

souřadnice xy byly údaji naplněny ze 100%.  Parametr  adresa však v celém rozsahu řádně 

naplněn údaji nebyl. Část parametru adresa, ulice, je plný, ovšem bližší určení místa 

závady, tedy číslo popisné a číslo orientační často chybí. V procentech to je u ČP 7,5% 

naplněnosti a u ČO 60,5% naplněnosti. ČO má poměrně vysoké procento oproti ČP, ale 

místo některých číselných údajů se nachází popisek. 
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3.3 Určení lokalizace závad 

Jak už bylo zmíněno výše, závady se zaznamenávali dvěma způsoby lokalizace, a 

to pomocí adresy a souřadnic xy. Po přezkoumání těchto hodnot byly zjištěny rozdíly, 

mezi těmito určeními polohy. Zatímco v případě adresy závad se jedná o nejbližší adresu 

v okolí závady, v případě souřadnic je to přímo místo závady (popelnice, lampa, atd). 

3.4 Chybovost 

Jak už bylo zmíněno, soubor obsahoval 4624 záznamů. Po prohlédnutí bylo 

zjištěno, že druh závady označený jako TEST sloužil pouze k testování funkčnosti 

přístroje, tedy údaje zde uvedené nejsou vhodné pro vyhodnocení závad. Dále se díky 

souřadnicím xy zjistilo, že jeden údaj nespadá do zkoumané oblasti, tedy oblasti Jihlavy a 

v druhém případě se jednalo o souřadnice s nulovými hodnotami. Po odstranění těchto 

chybných a nevhodných záznamů se jejich množství snížilo na 4 606. 

Dále bylo zjištěno, že některé údaje v adrese nejsou korektní. Například v 

části parametru číslo orientační je místo čísla vepsáno park, most, závora, MHD a jiné. Pro 

tyto poznámky, neboli upřesnění by byl vhodnější další, zvláštní parametr. Např. textový 

atribut (parametr) Popis místa závady  

3.5 Počty jednotlivých druhů závad před a po agregaci 

Výše byly zmíněny druhy závad, které se nacházejí v souboru. Jelikož jich bylo 

poměrně hodně na to, aby se z nich daly zjistit přehledné informace, byly rozděleny do čtyř 

skupin – kategorií. Z původních 39 druhů závad tedy vznikly 4 kategorie, a to odpad, 

poškozeno, zeleň a ostatní. Pro jednotlivé kategorie platí tyto vlastnosti. Odpad jsou 

závady se spojitostí s odpadem, například přeplnění kontejneru NO, Černá skládka 1 nebo 

čistota kontejnerového stání. Pro kategorii poškozeno platí, že závada spočívá v poškození 

věci nebo její nefunkčnost, tyto závady, jsou například dopravní značení, osvětlení, 

památka, atd. Kategorie ostatní, obsahuje závady, které nešlo zařadit do předchozích 

uvedených, jako například majetkový odbor, autovrak na pozemní komunikaci nebo zimní 

údržba. 
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Původní druhy byly rozděleny podle hlavního charakteru závady. Tento způsob 

dělení používá i sama policie, nebyl tedy důvod ke změnám. 

0 100 200 300 400 500

Černá skládka 2 (odpad)

Černá skládka NO (odpad)

Čistota - kontejnerová stání (odpad)

Odpady - ostatní (odpad)

Poškozené odpadové nádoby (odpad)

Přeplněné kontejnery KO (odpad)

Přeplněné kontejnery TO (odpad)

Vitrína (ostatní)

Autovrak na pozemní komunikaci (ostatní)

Autovrak na zeleni (ostatní)

Čistota-komunikace (ostatní)

Majetkový odbor (ostatní)

Nedefinováno (ostatní)
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Památka (poškozeno)
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Graf 1: Počet jednotlivých závad před rozdělením do kategorií 
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Původních 4 606 záznamů se rozdělilo do čtyř kategorií, a to tak, že pod odpad 

spadá 8 druhů závad, ve kterých je celkem 2 985 záznamů. Dále poškozeno s podřazenými 

13 druhy s 806 záznamy, zeleň má 6 druhů s 668 záznamy a ostatní  12 druhů s 165 

záznamy. Nejčastěji hlášená kategorie je tedy odpad, kde se také nachází celkově 

nejčetnější závada Černá skládka 1, těchto závad je celkem 2 419. 

 

Graf 2:Počet jednotlivých druhů hlášení po rozdělení 

Naproti tomu nejmenší četnost v databázi dat mají Zábor zpevněných ploch, Zábor 

veřejné zeleně a Vitrína. Každá z těchto závad byla hlášena pouze jednou a všechny byly 

zařazeny do kategorie ostatní. 

Průměrné hodnota počtů závad na druh je 121,2, ale tato hodnota může být 

zkreslena ojedinělými maximálními či minimálními hodnotami, proto byl vypočten 

medián, který toto zkreslení hodnoty vyloučí, hodnota mediánu vyšla 27,5 závad na druh, 

což je obrovský rozdíl od mediánu. Pokud se porovnají hodnoty průměru a mediánu v nově 

vytvořených kategoriích, také se zjistí poměrně odlišné hodnoty, a to průměr o hodnotě 

1151,5 závad na kategorii a medián o hodnotě 736,5. 

Jako další hodnoty druhů a kategorií závad byla vypočtena směrodatná odchylka, 

která vyšla následovně. V případě druhů se jedná o hodnotu 392,7, kategorie pak mají 

směrodatnou odchylku 1254,7. 
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4 Vyhodnocení prostorové distribuce dat 

Většina informací, se kterými se kterými se člověk může setkat, má prostorový 

charakter. Jistým způsobem informace vázáná k určitému místu, které reprezentuje. 

Prostorové analýzy lze definovat následovně: „Prostorové analýzy jsou souborem 

technik pro analýzu a modelování lokalizovaných objektů, kde výsledky analýz závisí na 

prostorovém uspořádání těchto objektů a jejich vlastností.“ [4] 

Je tedy zjevné, že prostorové analýzy představují soubor analytických metod, které 

vyžadují přístup k vlastnostem studovaných objektů i k informaci o jejich umístění. Na 

rozdíl od jiných forem analýz tedy vyžadují atributová data i prostorovou lokalizaci 

objektů. 

Cílem prostorové analýzy dat je tedy lepší porozumění a předpovídání dalšího 

výskytu zkoumaných dat a prostředí. 

V této části práce je použita metoda nejbližších vzdáleností, kartogram, jádrové 

vyhlazení a kartodiagram. 

4.1 Metoda nejbližších vzdáleností 

Tato byla použita z důvodu zjištění, zda se závady shlukují, rozptylují, nebo se 

jedná o čistě náhodné rozmístění. Z čehož pak, pomocí dalších aplikací, můžou být zjištěny 

nejhůře zasažené oblasti. 

„Metoda nejbližších vzdáleností (nearest neighbour distance) studuje vzdálenost 

mezi body, a to především mezi nejbližšími body “[4] 

Pro vyhodnocení lze použít grafické a numerické vyhodnocení. V tomto případě 

bylo použito numerické, a to postup testu NNI (near neigbour index). 

„Test NNI vychází z výpočtu poměru mezi pozorovanou a očekávanou střední 

hodnotou a minimální vzdáleností mezi událostmi NNI.“ [4] Výpočtem se získá hodnota, 

která se pohybuje v rozmezí od 0 do cca 2,14. Pokud se hodnota NNI pohybuje kolem 2, 

jedná se o pravidelnou distribuci, pokud kolem 1 o spíše náhodnou distribuci. V případě 

hodnoty kolem 0 se jedná o shlukující se vzorek. 
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Za použití této funkce lze získat i další hodnoty a to hodnotu z-score a p-value. 

Z těchto veličin vyplyne, zda se může nulová hypotéza zamítnout či ne. V tomto případě je 

nulová hypotéza taková, že se jedná o čistě náhodný vzorek. Zamítnutí, by tedy znamenalo 

vykazování statisticky významného shlukování nebo rozptýlení. P-value je 

pravděpodobnost, která znamená, že prostorová struktura byla vytvořená nějakým 

náhodným procesem. Pro test významnosti se požívá Z-test, založený na směrodatné 

odchylce (Z jako normovaná veličina pro normální distribuci, tzv. Z-score). 

„Velmi vysoké nebo velmi nízké (negativní) z-score (kolem -2,5 nebo 2,5), spojené 

s velmi malou hodnotou p-value (těsně nad 0), nacházíme na koncích normovaného 

normálního rozdělení. Tyto části grafu nám říkají, že se jedná o shlukování nebo rozptýlení 

hodnot. V obou případech zamítáme nulovou hypotézu.“ [12] 

Je zde také míra rizika, která se podstupuje při volbě, která může být špatná. Aby se 

tomuto riziku co výpočet vyhnul, použije se k výpočtu hladina spolehlivosti, která obvykle 

nabývá 90, 95 až 99 procent. V tomto případě byla použita hladina spolehlivosti 99%, 

nejkonzervativnější, což znamená, že zde je ochota odmítnout nulovou hypotézu, pokud 

pravděpodobnost, že model byl vytvořen náhodou je opravdu malá a to méně než 1%. 

 

Do této práce byl použit výpočet v programu ArcGIS a to za pomocí funkce NNR. 

Do výpočetního protokolu byly zadány následující hodnoty: jako vstupní soubor byl 

Graf 3: Metoda NNI 
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vložen již opraven soubor se záznamy závad. Do výpočtu byl zahrnut způsob výpočtu 

vzdáleností mezi závadami a to způsob lineární (vzdušnou čarou). Výsledek se zobrazil 

jako soubor ve formátu HTML. 

V tomto případě vyšla hodnota NNI 0,203020, z čehož vyplývá, že se v Jihlavě 

závady shlukují. Dále bylo zaznamenáno, že je z-skore menší než hodnota -2,5 a hodnota 

p-value se rovná 0. Bylo tedy potvrzeno, že pravděpodobnost náhodné distribuce je menší 

než 1%. 

4.2 Kartogram 

Pro definici kartogramu byla zvolena citace: „Kartogramy patří mezi nejčastěji 

užívané vyjadřovací prostředky kvantity v geografii. Umožňují totiž srovnání jednotlivých 

území ve sledovaném jevu srovnatelnými jednotkami. Kartogram je mapa s dílčími 

územními celky, do kterých jsou plošným způsobem znázorněna relativní statistická data, 

většinou geografického charakteru.“ [6] Přičemž bývají relativní hodnoty získány 

přepočtením kvantitativních dat na jednotku plochy dílčího územního celku. 

V tomto případě je to počet závad na plochu části obce, ZSJ nebo Sčítacího obvodu. 

Tento typ byl upřednostněn před relativizací podle počtu obyvatel, z důvodu vzniku závad 

i bez pomoci člověka. Dalším podstatným důvodem je také to, že závadu nemusí způsobit 

člověk bydlící v okolí. 

Na obrázku č. 2 je zobrazeno několik kartogramů. Největší z nich zobrazuje 

celkovou míru závad, menší na pravém okraji pak postupně míru kategorie závad odpad, 

zeleň, poškozeno a ostatní. Jak lze pozorovat, ve všech případech je největší počet závad 

v části obce Jihlava (4011 závad celkem) a následně pak v části obce Horního Kosova (371 

závad celkem). Nejnižší hodnoty se pak opakují v částech obce Vysoká (1 závad celkem), 

Popice (4 závad celkem), Henčov (7 závad celkem) a Antonínův Důl (8 závad celkem). 

Zde se lze podívat na odlišnosti mezi snímky zobrazující kategorie závad 

v jednotlivých částech obce. U odpadu lze pozorovat největší shodu s celkem, způsobenou 

tím, že kategorie odpad zaujímá největší procento závad z celku. U kategorie zeleň lze 

vidět všeobecný pokles, až na jednu výjimku, a to v oblasti Staré Hory, která se naopak 

zvýraznila. Zvýšené množství závad v kategorii zeleň, je pravděpodobně způsobeno 

rozsáhlejším výskytem zeleně, zejména v parcích. Snímek s vyobrazenou mírou závad 
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poškození se liší hlavně v oblasti Červeného Kříže (oblast na severu) a Sasova. Pokud se 

podíváme na poslední druh, který se skládá z různorodých závad, tedy na kategorii ostatní, 

zjišťujeme, že se vyskytuje pouze v oblastech, kde se v hojném počtu nacházejí i zbylé 

kategorie. 

 

  

Obrázek 2: Hustota závad v částech obce v Jihlavě za období 19.1.1011 – 23.10.2012 
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Na obr. č. 3 lze porovnávat základní sídelní jednotky částí obce Jihlavy, které se 

nadále rozdělují do sčítacích obvodů. Závady byly podle mapy nejvíce zastoupeny 

v oblastech Jihlava-historické jádro a Sídliště Březinovy sady. Při pohledu na sčítací 

obvody lze zjistit přesnější místa nálezu závad. Výrazné sčítací obvody na západě 

poukazují na nejčetnější místo v ZSJ Horní Kosov, a to na ulici Jarní a Zimní. Díky této 

malé části se s velkou pravděpodobností dostala tato oblast do vysokých hodnot počtu 

závad. 

  
Obrázek 3 : Míra závad v jednotlivých sídelních jednotkách v části obce Jihlava 19.1.2011 -.23.10.2012 
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4.3 Jádrové vyhlazení 

Jádrové vyhlazení je transformace bodové struktury do kontinuálního pole, díky 

kterému můžeme odhadovat intenzitu výskytu. 

„Pro lepší pochopení můžeme kernel považovat za 3D plovoucí funkci, která 

postupně navštíví každý bod S jemné mřížky. Vzdálenost ke každé pozorované události Si, 

která leží uvnitř zóny vlivu (vzdálenost), je změřena a přispívá k výpočtu intenzity v místě 

S.  

Nehledě na volbu funkce K (), efekt zvětšení šířky pásma vede k roztažení pásma 

kolem bodu S, ve kterém události ovlivňují odhad intenzity. Pro velké τ je λ’τ(s) značně 

ploché a chybí lokální prvky. Pokud je τ příliš malé, může se λ’τ(s) projevovat jako sada 

vrcholů s centry v místech událostí. 

V praxi se optimální hodnota τ hledá zkoušením, zda výsledný obraz jádrového vyhlazení 

vyhovuje především z hlediska vhodného postižení variability pole.“ [4] 

V tomto případě byly použity rozměry 5m pro velikost buňky rastru a 100m pro 

poloměr okolí. 

 

U jádrového vyhlazení lze porovnávat množství závad v oblasti a jejich místa 

shlukování. Jak jde vidět na obr. 5, znovu jsme si potvrdili převahu závad v části obce 

Jihlava. Tmavé oblasti na mapě poukazují na to, že se závady vztahují většinou 

k maloplošným oblastem než k větším plochám.  

Na podrobné mapě části města Jihlava vidíme na severu oblast sídliště na ulici Jarní 

a Zimní, ve středu mapy pak oblast kde se nacházejí školy a parky na ulici Husova. Trochu 

jižněji pak následuje oblast parkoviště na ulici Palackého. 

Obrázek 4: Příliš malá šířka pásma, příliš velká šířka pásma a optimální šířka pásma v řezu [4] 
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Obrázek 5: Hustota hlášení závad na km
2
 v obci Jihlava za období 19.1.2011 – 23.10.2012 
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4.3.1 Jádrové vyhlazení pro jednotlivé druhy závad 

Na následující mapě lze zjistit, kde přesně se jaké závady nacházejí. Mimo 

jednotlivé druhy závad zde také máme pro srovnání jádrové vyhlazení celkového počtu 

závad. 

Obrázek 6: Hustota hlášení závad na km
2
 v části obce Jihlava a okolí za období 19.1.2011 – 23.10.2012 
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Zde lze sledovat odlišnosti v místech shlukování oproti zobrazení celkových dat. 

Závady se pohybují hlavně podle kategorie odpad. Všechny kategorie závad se vyskytují 

převážně v oblasti části obce Jihlava. 

 Po zhlédnutí podrobnější mapy jádrového vyhlazení, lze konstatovat, že 

nejpostiženější ZSJ je Jihlava-historické centrum. V případě zeleně je to pak dále ZSJ U 

hřbitova kde se nachází Štefanikovo náměstí se dvěma školami a parkem, U domu zdraví 

v oblasti před Krajským ředitelstvím policie a U nemocnice v oblasti parku. Kategorie 

poškozeno je dále nečastější v ZSJ U nemocnice v oblastech parků a na hranici mezi ZSJ 

Bedřichov a U řeky v oblasti sportovního a nákupního centra. Kategorie ostatní se částečně 

vymyká v oblasti ZSJ Jihlava- historické jádro, kde se nachází spíše v dolní části oblasti. 

Tato závada se také nachází v kritické oblasti v části sídliště Horního Kosova a na hranici 

mezi Březinovy sady, Kalvárie, U nemocnice a U řeky kde se nachází benzínka. 

Zbytek méně shlukovaných hodnot se nachází rovnoměrně rozptýlené po oblasti 

zobrazené celkovým zobrazením závad. 
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4.4 Kartodiagram 

Pro definici kartodiagramu, byla vybrána citace: „Kartodiagram je mapa s dílčími 

územními celky, do kterých jsou diagramy znázorněna statistická data absolutních hodnot, 

většinou geografického charakteru.“ [6]  

Všechny podstatné hodnoty diagramů jsou zobrazeny v tabulce níže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabulka 1: Hodnoty diagramů 

 

V tomto případě, na obr. č. 7, je použit jako podklad kartogram vykreslující 

množství závad na plochu části obce. Nad tímto kartogramem byly vytvořeny strukturní 

diagramy ve tvaru kruhu zobrazující počet závad v jednotlivých oblastech. Každý z nich je 

nadále dělen podle množství kategorie závad v částech obce.  

Na první pohled lze vidět výraznost části obce Jihlava, kde dominuje její diagram 

s 3011závadami. Velikost tohoto diagramu musela být pro přehlednost zmenšena. 

Velikostí pak dominuje část obce Horní Kosov s 371 záznamy. Dále následují 

s podstatně menšími hodnotami Staré Hory (56), Pávov (33), Hruškové Dvory (31) a 

Pístov (25). K naprosto nejnižším hodnotám patří Zborná (5), Popice (4), Sasov (4) a 

Vysoká s 1 záznamem. 

Po přiblížení na obsah jednotlivých diagramů, zjistíme, že většinu plochy převládá 

hnědá barva představující odpad. Dále pak fialová – poškozeno, zelená – zeleň a modrá – 

ostatní. Toto pravidlo se nachází ve většině případů až na minimální výjimky. Těmito 

výjimkami jsou části obce Popice a Sasov, kde je diagram rozdělen na dvě poloviny, a to 

Název části obce Celkem 
Druhy závad jednotlivých skupin 

Odpad Poškozeno Zeleň Ostatní 

Antonínův Důl 8 4 2 2 0 

Červený Kříž 6 0 3 0 0 

Henčov 7 4 2 1 0 

Heroltice 12 8 4 0 0 

Horní Kosov 371 301 43 19 8 

Hosov 17 11 4 2 0 

Hrušinské Dvory 31 15 10 4 2 

Jihlava-město 4011 2560 701 617 133 

Kosov 15 9 3 3 0 

Pávov 33 19 10 3 1 

Pístov 25 16 3 3 3 

Popice 4 2 2 0 0 

Sasov 4 2 2 0 0 

Staré Hory 56 31 12 12 1 

Vysoká 1 0 0 1 0 

Zborná 5 3 2 0 0 
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kategorie odpad a poškozeno (2 a 2 záznamy). Následně pak Červený Kříž, pouze 

s kategorií poškozeno (6 záznamů) a Vysoká s 1 záznamem v kategorii zeleň. 

 Obrázek 7:míra závad v obci Jihlava za období 19.1.2011 – 23.10.1012 
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5 Časová distribuce 

Již v první kapitole bylo zmíněno, že sběr dat probíhal od 19. 1. 2011 do 

23. 10. 2012.  

První měsíc sledovaného období má oproti ostatním měsícům minimální množství 

hlášených závad. Toto je s velkou pravděpodobností způsobeno tím, že se tento způsob 

sběru dat teprve zaváděl. Proto se tyto měsíce (leden a únor 2011) nebudou v některých 

výpočtech používat. 

Parametr datum byl vyplněn ze 100 % případů, ale muselo se počítat s tím, že 

pochůzkáři městské policie neposílali data denně. Závady tedy mohly vzniknout i několik 

dní před datem zaznamenání.  

5.1 Návaznost na rok, roční období a měsíc 

Celkově bylo za období nasbíráno 4 606 záznamů, bez chybných a testovacích dat. 

Z toho 2 255 pořízeno v roce 2011 a 2 351 za rok 2012. Vzhledem k tomu, že zde nejsou 

započtena data z listopadu a prosince 2012, je jisté že tento rok bude po doplnění 

obsahovat více závad. 

V případě porovnání ročních období, by bylo nutno obstarat více dat, tedy dat 

z delšího období. V tomto případě lze porovnávat pouze jaro a léto obou let, jelikož jako 

jediné jsou celé v obou letech. V případě sumy za oba roky se zjistilo větší množství dat 

v létě než na jaře, což platí i v případě jednotlivých let. Rozdíly jsou v rámci desítek až 

stovek záznamů. 

Malá hodnota v zimě 2011 je způsobena malým množstvím dat ze začátku roku 

způsobena zajížděním nového způsobu sběru dat. Malá hodnota z podzimu 2012 je opět 

způsobena nedostatkem dat z chybějících měsíců období. Oproti tomu překvapivě vysoká 

hodnota ze zimy 2012 poukazuje na to, že i přes nedostatek záznamů z prosince 2012 jsou 

hodnoty vysoké. 

Podrobnější výsledky ukázaly, že měsíčné bylo průměrně zaznamenáno 219 

záznamů. S přihlédnutím na roky je to pak průměrně 204 za rok 2011 a 235 za rok 2012.  



 

Kateřina Konečná: Vyhodnocení hlášení závad veřejného prostranství z dat městské policie v Jihlavě 

 

2013  20 

 

Když se sleduje množství závad za jednotlivé měsíce, pozoruje se, že mezi měsíci 

v roce není podobnost. Zatímco je v prvním roce nejvíce záznamů v listopadu, v druhém to 

byl březen, což je i maximum za celé období. Nejméně závad je v dubnu 2011 i 2012. 

Celkově nejméně záznamů je v lednu a únoru 2011, ale s tímto obdobím nepočítáme 

z důvodu již zmíněného výše. 

Zhodnotí-li se rozdíly, největší nacházíme v březnu (123 záznamů), mezi 

průměrnou a maximální hodnotou za celé období. Nejnižší rozdíl je mezi průměrnými 

hodnotami června 2011 a 2012 (31 záznamů). Průměrný rozdíl hodnot v jednotlivých 

měsících je následně 42 záznamů. 

5.1.1 Návaznost na týden 

 

V tomto grafu č. 5 byly znázorněny hodnoty závad v týdnech za období 

jednotlivých let 2011 a 2012. Dále pak za pomocí sloupcového grafu rozdíl mezi týdny v 

letech. Týdny byly zvoleny z důvodu, že z nich lze daleko lépe sledovat pohyby počtů 

Graf 4: Počet závad v závislosti na týdny 
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závad než například z měsíců. V tomto případě by měsíce nebyly vhodné i díky rozdílným 

obdobím v jednotlivých letech. 

Již z předešlých částí je jisté, že maximální hodnoty závad spadají do období března 

(9. – 12. týden), a to v roce 2011 i 2012. Z tohoto grafu zjišťujeme podrobnější informace 

o tomto maximálním období, a to, že zatímco v prvním roce byly hodnoty vysoké celý 

měsíc, v roce druhém je to již pouze konec tohoto období. Na rozdíl od výše uvedeného, ve 

zbytku roku už takové markantní rozdíly nejsou. 

Průměrná hodnota počtu závad za týden za rok 2011 je 52 a za rok 2012 potom 59. 

Přičemž se hodnota mediánu v obou případech snížila na 48 za rok 2011 a na 56 za rok 

2012. V případě směrodatné odchylky se pak pohybujeme v roce 2011 kolem hodnoty 5 a 

v roce 2012 kolem hodnoty 4,4. 

5.2 Návaznost na dny v týdnu a svátky 

Na první pohled lze vidět, že počty hlášení závad se od pondělí do neděle postupně 

snižují a to v obou letech. Tuto skutečnost lze pravděpodobně přičítat tomu, že závady 

z víkendů byly hlášeny až v pondělí, čímž lze částečně vysvětlit rozdíly mezi prvním a 

posledním dnem v týdnu. 

 

Pokud výsledky porovnáme s prvním obecnějším grafem, lze pozorovat, že pondělí 

sice bylo zaznamenáno jako den s maximálním množstvím zjištěných závad, ale jak lze 

vidět, jen díky jedné kategorii závad, a to odpadu, který několika násobně překračuje počet 

hlášení ostatních kategorií. Kdybychom odstranili kategorii odpad, zjistilo by se, že dny 
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úterý a středa mají ostatní hodnoty vyšší než jiné dny v týdnu, a to i v případě pondělí. 

Díky tomuto by se zaznamenaly jako maxima týdne. 

Pokud se zhodnotí jednotlivé kategorie závad podrobněji, zjistí se tyto informace. 

Ohledně odpadu již bylo řečeno, že díky svému výraznému množství určuje tvar celkové 

křivky. Po přiblížení na zbylé kategorie, se ale získají jiná maxima, a to v úterý a ve středu, 

kde převažují kategorie zeleně a ostatní. Tyto dvě kategorie závad se objevují ve vzájemně 

si podobných hodnotách v celém pracovním týdnu. O víkendu pak převažuje kategorie 

ostatní, zatím co zbylé kategorie jsou minimální.  

Poslední kategorie závady, která nebyla zmíněna, je poškozeno. Tato se ve všech 

dnech vyskytuje minimálně, v případě neděle je hodnota této kategorie nulová. 

 

5.3 Časová distribuce dat – shrnutí 

Závady byly sbírány v období od 19. 1. 2011 do 23. 10. 2012. Za toto období bylo 

nasbíráno 4606 záznamů, kdy jich více bylo zaznamenáno v roce 2012. Při porovnání 

jednotlivých ročních obdobích je maximum na podzim 2011 (807), minimum pak podzim 

2012 (241). S ohledem na jednotlivé měsíce potom maximum představuje březen 2012 

(350) a minimum duben 2011 (112). Množství závad hlášených v rámci týdnů vycházejí 

Graf 7: Počet hlášení jednotlivých závad ve dnech v týdnu 
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následovně. Nejvyšší hodnoty dosahují ve 12. týdnu 2011 (118) a nejnižší v 15. týdnu 

2011 (19). 

S ohledem na dny v týdnu, bylo nejvíce závad nahlášeno v pondělí (1278), 

s postupným poklesem až do neděle (45), kde se nachází minima týdne. Tato tendence je 

stejná v obou letech. Z předložených dat mj. vyplynulo, že městská policie měla minimum 

pracovníků pro sběr dat o víkendech,  což se následně projevilo i na výsledcích uvedených 

v této práci. 

Veličiny v tomto zkoumaném období částečně ovlivňují nedostatečné záznamy 

v lednu a únoru 2011, následně pak taky říjen a listopad 2012.  
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6 Vazby na environmentální faktory 

Již bylo zjištěno, že se závady shlukují na určitá místa, ale neví se, proč to jsou 

zrovna tato místa. Co se v okolí nachází? Jaký by mohl být důvod zvýšené četnosti 

závady? Aby se to zjistilo, měly by se prozkoumat jednotlivé oblasti a najít tyto možné 

příčiny. 

Tato část práce se tedy bude zabývat vztahy mezi různými objekty a závadami 

v jejich okolí. Podle toho lze zjistit výši závislosti výskytu závady na objektech v okolí. 

Jako zkoumané objekty, byly vybrány, z velké části budovy, které by mohly mít vliv na 

tvorbu závad zejména z důvodu, že se kolem nich shlukuje více osob.  

Byly tedy vybrány tyto objekty: sběrné dvory, školy, ubytovny, restaurace a jiná 

stravovací zařízení, kluby, kina, instituce a ulice. Kolem jednotlivých objektů byl vytvořen 

buffer, podle kterého se následně vybrali závady, do něj spadající. 

Buffer je okolí kolem vybraného objektu. Okolí je do vzdáleností, které je určeno 

parametrem zadaným při zadávání vlastností do funkce.   

a) b) c) 

 

Krom možnosti zvolit objekt a vzdálenost konce bufferu od objektu, je vhodné 

podle situace vybrat, zda se bude okolí kolem objektů překrývat, nebo se spojí. 

Obrázek 8: Tvorba bufferu: a) vstupní objekt; b) posuny vytvořené kolem objektu; c) buffer [12] 

Obrázek 9: Typy tvorby bufferů [12] 
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6.1 Sběrné dvory 

Sběrné dvory byly vybrány z důvodu, že se do tohoto prostoru sváží velké množství 

sběrných surovin, ty se mimo prostory sběrných dvorů mohou považovat za závadu, ať už 

typu odpad (například plechovky, kartonové krabice), zeleň (například spadlá větev) nebo 

ostatní (například šrot auta). Odpad, jak už bylo zmíněno výše, je nadprůměrné zastoupení 

oproti zbylým kategoriím, čímž je si potvrzena potřeba zahrnout tyto objekty. 

Tyto prostory jsou v Jihlavě celkem 3 a to Služby města Jihlavy, Správa městských 

lesů a A-S-A. Kolem každého objektu byl vytvořen okruh o poloměru 100m, do kterého 

spadlo celkem 23 závad. Z tohoto celku pak bylo 6 odpadu, 6 poškozeno, 10 zeleně a 1 

závada ostatní. Maximální počet závad bylo nalezeno v okolí Služeb města Jihlavy (15 

závad), ale toto je nejspíše způsobeno jeho polohou blízko centra. 

6.2 Školy 

Kolem škol se pohybuje mnoho lidí a to hlavně děti a mládež, díky čemuž tuto 

skupinu objektů nelze vynechat. Kvůli velkému počtu objektu, obsahujících 45budov, byla 

tato skupina rozdělena do dvou. První z nich obsahuje jesle, mateřské školky a základní 

školy. Druhá pak střední školy, umělecké školy a vysoké školy. První skupina obsahuje 22 

budov, z toho jedny jesle 20 mateřských škol a 11 základních škol. Ve druhé skupině zbylo 

12 objektů, z toho 2 umělecké, 17 středních a 4 vysoké školy. Jako v předchozím případě 

se kolem budov vytvořilo okolí o poloměru 100m.  

Závady byly rozděleny do skupin celkem, první a druhá. Následně pak podle 

kategorie závad odpad, poškozeno, zeleň a ostatní. 

6.2.1 Školy skupiny jedna 

Závad v této skupině nacházíme celkem 829. Pokud tuto hodnotu vydělíme počtem 

všech škol, zjistíme průměrnou hodnotu, která činí 25,9 závad na budovu. Dále bylo 

zjištěno maximum závad na budovu, a to 94, které se nacházejí u budovy MŠ Jarní a ZŠ E, 

Rošického část na ul. Jarní. Minimum, tedy pouze 1 závada, se nachází v okolí školy MŠ 

Hálkova, nejspíše díky své odlehlosti. 
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Vzhledem k jednotlivým kategoriím závad pak, odpad tvoří velkou část závad a to 

565. Podělíme-li tuto hodnotu počtem škol, bude zjištěno 17,7 závad na školu. Maximum 

pak máme 80,5 závad odpadu na budovu a minimum je žádná. Dále je kategorie 

poškozeno, který nabývá celkové hodnoty 126. Průměrná hodnota na budovu je 3,9 

záznamu, přičemž 8 závad je maximum a nula minimum. Zeleň následně obsahuje 118 

záznamů, průměrně 3,7 na školu a maxima se naplňují v hodnotě 7,1 závad, minima pak 

v nule. Poslední skupina, tedy ostatní, má celkový obsah 20 záznamů, při zprůměrování je 

to pak 0,6 závad na budovu. Maximum je v této skupině hodnota 2 a minimum nula. 

6.2.2 Školy skupina dvě 

Závad je v této skupině celkem 526. Pokud se tato hodnota vydělí počtem všech škol, 

zjistí se průměrná hodnota, která činí přibližně 22,9 závad na budovu. Dále bylo zjištěno 

maximum závad na budovu, a to 44,4, které se nacházejí u budovy Soukromé vyšší 

odborné školy sociální, Střední odborné školy sociální u matky Boží v Jihlavě a 

Soukromého gymnázia AD FONTES o.p.s. Minimum, tedy žádná závada, se nachází v 

okolí škol Střední školy automobilní Jihlava a Školy ekonomiky a cestovního ruchu. 

Vzhledem k jednotlivým kategoriím závad pak odpad tvoří velkou část závad a to 

342. Podělí-li se tato hodnota počtem škol, získá se 14,9 závad na školu. Maximum je pak 

34,8 závad odpadu na budovu a minimum je žádná. Dále je kategorie poškozeno, která 

nabývá celkové hodnoty 98. Průměrná hodnota na budovu je cca 4,3 záznamy, přičemž 6,4 

závad je maximum a nula minimum. Zeleň následně obsahuje 69 záznamů, průměrně cca 3 

na školu a maxima se naplňují v hodnotě 5 závad, minima pak v nule. Poslední skupina, 

tedy ostatní, má celkový obsah 17 záznamů, při zprůměrování je to pak 0,7 závad na 

budovu. Maximum je v této skupině hodnota 1,8 a minimum nula. 

6.2.3 Školy celkem 

Závad v této skupině se nachází celkem 1355. Pokud se tato hodnota vydělí počtem 

všech škol, získá se průměrná hodnota, která činí přibližně 30,1 závad na budovu. Dále 

bylo zjištěno maximum závad na budovu, a to 94, které se nacházejí u budovy MŠ Jarní a 

ZŠ E, Rošického část na ul. Jarní při podrobném průzkumu, bylo zjištěno, že se nejedná o 

maximální hodnotu způsobenou umístěním školy. Toto nadměrné množství je způsobeno 
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spíše tím, že se školy nacházejí blízko oblasti problémového sídliště. Minimum, tedy žádná 

závada, se pak nachází v okolí škol Střední škola automobilní Jihlava a Škola ekonomiky a 

cestovního ruchu. U těchto škol je to pravděpodobně způsobeno jejich pozicí v prostoru, a 

to na okraji centra Jihlavy. Pravda však je i to, že podobné umístění mají i jiné školy.  

Vzhledem k jednotlivým kategoriím závad pak odpad tvoří většinovou část závad, a 

to 907 hlášení. Podělí-li se tato hodnota počtem všech škol, získá se 20,2 závad na objekt. 

Maximum je 81 závad odpadu na budovu, minimum je nula. Dále tady je kategorie 

poškozeno, která nabývá celkové hodnoty 224 záznamů. Průměrná hodnota na budovu je 5 

záznamů, přičemž maximum je 8 a minimum nula. Zeleň následně obsahuje 187 záznamů, 

průměrně 4,2 na školu, stejně jako poškozeno. Maxima se naplňují v hodnotě 7,1 závad 

zeleně a minimum jako téměř všude v nule. Poslední skupina, tedy ostatní, má celkový 

obsah 37 záznamů, při zprůměrování je to pak 0,8 závady na budovu. Maximum, je v této 

skupině hodnota 2 a minimum nula. 

Tato skupina je zde z důvodu celkového srovnání skupin. 

6.3 Ubytovny 

Tyto objekty se často využívají v situacích, kdy přijede mnoho lidí na událost, 

například svatbu, a nemají kde přespat. Tyto chvíle však kromě radosti přináší i vznik 

mnohých závad v okolí. Dále pak jsou objekty, kde lidé přebývají delší dobu, jako jsou 

koleje, kde je zhuštěno mnoho lidí na jednom místě a tak vzniká vysoká pravděpodobnost 

závady. 

Do této skupiny byly zařazeny tyto typy objektů: ubytovna, penzion, ubytovna-

privát a hotel. Těchto objektů je celkem 43, z toho 18 ubytoven, 11 penzionů, 9 ubytoven-

privát a 5 hotelů. Jak už bylo provedeno dříve, se kolem jednotlivých budov nechal 

vytvořit kruh o poloměru 100m a následně se spočetly počty jednotlivých závad. 

Nyní tedy budou zjištěny hodnoty závad. Jako první bylo prozkoumáno celkové 

množství hlášení. Celkem bylo zaznamenáno 597 závad, přičemž je po podělení počtem 

ubytoven získaná průměrná hodnota hlášení na budovu, ta činí 13,9 záznamů. Maximum 

44 závad nacházíme u Ubytovny a penzionu Na Slunci. Tato ubytovna se nachází mimo 

centrum, lze tak vyloučit vliv okolí. Tyto závady se nacházejí na jednom místě, a to 

v oblasti kontejnerů. Minimální počet závad je nula a to v okolí Ubytovacího zařízení Jan 
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Urbánek, Ubytovny Aeroklub Henčov a Penzionu Šacberk. Tyto objekty a jejich minimum 

jsou způsobeny jejich umístěním mimo centrum, ale jako u škol, nejsou to jediné ubytovny 

s podobnou lokalizací. 

Pokud se zaměří na jednotlivé druhy závad, zjistí se, že odpadu je celkem 350. 

Průměrná hodnota na jednu budovu je 8,1, a že jeho maximum dosahuje 42 záznamů. 

Minimum je jako obvykle na nule. V případě závady poškozeno se celková hodnota 

pohybuje k 125 hlášení. Hodnota na jednu ubytovnu je 2,9, přičemž maximum dosahuje 

hodnoty 8,4, v případě minima je to nula. Zeleň má celkem 101 hlášení z čehož na jednu 

budovu spadá průměrně 2,3 závad. Nejvyšší hodnota je pak 4,6 a nula u minima. Poslední 

skupina ostatní obsahuje 21 záznamů, průměrná hodnota na objekt je 0,5 a maxima se 

dotýká v hodnotě 1,6. Minimum je pak v nule. 

6.4 Restaurace a jiná stravovací zařízení 

Tyto objekty nemohly být opomenuty z důvodu jejich poměrně vysokému počtu 

možných návštěvníků, ale také díky množství odpadu, které vyprodukují. Zjišťování 

jednotlivých počtů závad bylo zjištěno stejně jako u předchozích objektů. 

6.4.1 Restaurace 

Restaurací se ve zkoumané oblasti nachází 47, z čehož lze předpokládat i poměrně 

vysoký celkový počet závad, a to 874. Průměrný počet závad na restauraci vychází na 18,6 

hlášení. Maximální hodnotu 66 závad nacházíme u restaurace Mahlerův Penzion Na 

hradbách, pravděpodobně u jejich kontejnerů. Minimum je u restaurace U Rybníka a 

Motorest Diana, v tomto případě pravděpodobně způsobeno vzdáleností od centra. 

Když bude zaměřeno na podrobné informace podle jednotlivých kategorií závad, 

zjistí se, že jako v naprosté většině převládá odpad s 550 záznamy závad. Na jednu 

restauraci pak připadá průměrně 11,7 hlášení odpadu. Maximum se pak nachází v hodnotě 

35. Minimum je nula. Závada poškozeno obsahuje 188 záznamů, přičemž průměrná 

hodnota na jednu budovu připadá na 4 hlášení. Maximum dosahuje hodnoty 29 a minimum 

nuly. Zeleň dosahuje hodnoty 103 při průměrné hodnotě 2,2 na objekt. Nejvyšší počet 
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závad je 9 a nejnižší nula. V poslední kategorii závady – ostatní zbylo 32 hlášení 

s průměrnou hodnotou na restauraci 0,7, maximální hodnotou 2,3 a minimem nula. 

6.4.2 Jiná stravovací zařízení 

Do tohoto typu objektů patří zařízení typu bar, kavárna, občerstvení, pizzerie, 

pivnice a vinárna. Objektů je celkem 35 z toho 11 barů, 1 kavárna, 11 občerstvení, 6 

pizzerií, 1 pivnice a 5 vináren. Do sta metrů od těchto budov se nachází celkem 649 závad, 

z čehož vychází průměrně 18,5 hlášení na jedno zařízení. Nejvíce závad se nachází v okolí 

objektu Rock Cafe Zepelin, kde bylo hlášeno 51 závad. Z těchto jednapadesáti hlášení je 

větší polovina v okolí kontejnerů. Zajímavostí je, že v blízkosti tohoto zařízení nacházíme 

Bufet Krystal, který má ze všech objektů jiného stravování nejméně hlášení, a to 11.  

Po podrobnějším průzkumu byl zjištěn celkový obsah kategorie odpadu v okolí 

stravovacích zařízení, který dosahuje hodnoty 473 záznamů. Z toho pak spadá průměrně 

13,5 těchto závad na objekt, maximum je 28. V tomto, jako v jednom ze dvou případů se 

minimální hodnota liší od nuly, a to počtem 7. Poškozených bylo nahlášeno celkem 90, její 

průměrná hodnota dosahuje 2,6 závad na budovu, přičemž 6 je maximum a nula minimum. 

Zeleně bylo nahlášeno 64, z toho průměrně 1,8 na budovu. Nejvíce závad tohoto typu bylo 

15 a nejméně 0,5. Půl hlášení je způsobeno tím, že se v okolí dvou objektů nacházela 

pouze jedna závada zeleň. Poslední kategorie závad – ostatní, obsahuje 22 hlášení, z čehož 

spadá průměrně 0,6 na objekt s maximem 0,7 a minimem nula. 

6.5 Kluby a kina 

Tyto objekty jsou využívány zejména v nočních hodinách za účelem bavit se, a jen 

málo kdy se toto uskuteční bez omamných látek, jako například alkohol. V takovýchto 

chvílích samozřejmě mohou vznikat krom potyček, také různé vzniky závad. Tato skupina 

však obsahuje i jiný typ klubů, a to jsou kluby spíše kulturní jako například Dům dětí a 

mládeže. Kolem těchto zařízení, se však také odehrává spousta děje. Díky tomu tyto 

objekty nemohou být vynechány z analýzy. 

Jak už je zřejmé z názvu této kapitoly, do této skupiny patří nejrůznější typy klubů 

a kin. Objektů je zde 18, z toho 15 klubů a 3 kina (kino, letní kino a filmový klub). Okolí a 
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jejich počty závad byly zjištěny pomocí baffru a selekcí závad podle této oblasti, stejně 

jako v předchozích případech.  

Celkem se kolem klubů a kin zaznamenalo 435 závad, z čehož vychází průměrně 

24,1 závad na budovu. Maximum nalézáme v okolí Domu filharmonie, kde se nalézá 110 

hlášení. Tento nález, je však pravděpodobně způsoben blízkostí jiných objektů, a to 

restaurace U Vévody Albrechta a dvou barů Alcatrust bar-caffé a Nocturno bar, které 

pravděpodobně shromažďují odpad do jedné skupiny kontejnerů, ty jsou pak přeplněné a 

musejí být hlášeny. Kontejnery celkem obsáhly přibližně 80 závad odpadu. Nejméně závad 

se nachází v oblasti klubu Medea – masážní a relaxační centrum Jihlava s nulou závad. 

Medea je však v oblasti klidnější zóny. 

Z podrobnějších výsledků se zjistilo, že je v oblasti 274 závad v kategorii odpadu. 

Na kluby a kina, pak průměrně vychází 15,2 hlášení. Maximum odpadu dosahuje hodnoty 

99, kde většina spadá do oblasti již zmíněných barů a restaurací, minimum je nula. 

V případě kategorie poškozeno, se jedná celkem o 93 závad s průměrnou hodnotou 5,2, 

maximem 14 a minimem nula. Závada zeleň má celkem 53 záznamů z čehož na jeden 

objekt vychází 2,8 hlášení. Nejvyšší hodnoty odpovídají 8 závadám a nejnižší nule. Ostatní 

záznamy obsahují 15 závad, z toho průměrně 0,8 závady na kino či klub. Maximum se 

pohybuje v hodnotě 3, minimum pak v nule.  

6.6 Instituty 

Instituty jsou pro každou obec důležité a měly by představovat jakýsi vzor pro 

obyvatele. Bylo by zajímavé zjistit, zda tomu tak je i v oblasti závad. 

Institutů je v oblasti 21 z toho 16 úřadů (zde byly zařazeny i instituty typu plynárny 

atd.), jedno ZOO, dvě turistická informační centra, jedna nemocnice a jedno zdravotnické 

centrum. Zjišťování hodnot proběhlo stejně jako u předchozích případů. 

Celkem na území institutů bylo zaznamenáno 249 závad, kdy průměrná hodnota na 

objekt vychází na 11,9 hlášení. Pokud tuto hodnotu porovnáme, zjistíme, že jdou instituce 

příkladem městu i v tomto směru. Maximální hodnotu 56 závad připadá Krajskému úřadu 

Jihlava, kde se nachází shluk odpadu u kontejnerů, v okolí žádný jiný významný objekt 

krom budov není. Minimální počet nula závad se pak nachází v okolí Státního 
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veterinárního ústavu, kde závadu nenajdeme. Tento ústav je sice mimo centrum, ale není to 

jediný institut podobně umístěný. 

U jednotlivých druhů závad to pak vypadá následovně. Odpadu se v okolí institutů 

nachází 148 závad s průměrem 7 závad na objekt, maximum dosahuje hodnoty 43, 

minimum pak nuly. Skupina poškozeno dosáhla celku 51 záznamů, přičemž průměrné 

množství na dům dosáhlo 2,4 poškození na okolí budovy. Nejvyšší počty závad dosáhly 5 

a nejnižší nuly. Celkové množství hlášení zeleně nabylo hodnoty 39, průměrně z toho 

spadají 1,9 na objekt. Maximálního počtu dosáhl institut s 8 závadami, minimální počet 

pak v nule. Poslední typ záznamů v kategorii ostatní celkem obsahuje 11 hlášení. Průměr 

zde dosahuje hodnoty 0,5; nejvyšší počet na budovu je zde 2,3; nejnižší pak nula. 

6.7 Ulice 

Ulice byly vybrány z důvodu, že jsou zapříčiněním některých závad, jako například 

závada poškození dopravního zařízení nebo zeleň na komunikaci. Jelikož se jedná o 

rozdílný typ objektu, tedy o linii, musela se zvolit jiná vzdálenost od objektu do okolí. 

Bylo určeno, že bude mít silnice na obě strany šířku okolí o průměru 10m, které se skládají 

ze 6m cesty v jednom směru a 4m chodníku a jeho okolí. Při tvoření tohoto kritéria autorka 

přihlédla k ustanovení § 22 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 

využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 

Z dodaných dat se předpokládalo, že je v místě 891 cest, ale po bližším 

přezkoumání bylo zjištěno, že některé ulice jsou rozděleny do více částí nebo chybí. Místo 

této hodnoty byly spočteny ulice, které jsou uvedeny v záznamech závad. Těchto ulic, 

které mají minimálně jednu závadu, je 232. Hlášení v oblasti bylo celkem 3160, z čehož 

byla vyvozena průměrná hodnota závad na jednu ulici, a to 14. Nejvíce závad bylo 

nalezeno v okolí ulice Březinova, kde se nachází 306 hlášení. Tyto hodnoty, však neberou 

v potaz délku ulice, která je v tomto případě asi 3000m. Po úpravě hodnot podle délky 

ulice, byla zjištěna jako nejhorší v počtu závad ulice Zimní s 66 závadami na přibližně 

150m a ulice Jarní, se 161 závadami na přibližně 380m. Nejblíže s hodnotami pak za nimi 

byla ulice Palackého s 99 závadami na přibližných 600m. 

Pokud se přiblíží na jednotlivé druhy závad, zjistí se následující informace. Odpadu 

bylo kolem ulic zaznamenáno 2217, z čehož spadá průměrně 9,6 hlášení na ulici. V typu 
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poškozeno je to 550 závad, které po podělení dělají průměrnou hodnotu 2,4 závad na úsek. 

Zeleň zaujímá celkový počet 316 hlášení a průměrnou hodnotu 1,4 závady na úsek. 

V případě kategorie ostatní je to 77 záznamů s průměrným počtem 0,3 na ulici. 

6.8 Vazby na environmentální faktory - shrnutí 

Tato část zde byla vytvořena z důvodu lepší přehlednosti již zmíněných čísel. 

V kapitole bylo zmíněno 7 typů objektů ke zkoumání jejich okolí. Jsou to sběrné dvory, 

školy (dvě skupiny), ubytovny, restaurace a jiné stravovací zařízení, kluby a kina, instituty 

a ulice. 

Jestliže porovnáme celkové množství závad u jednotlivých typů objektů, zjistíme, 

že maximum počtu hlášení má typ školy, s průměrnou hodnotou 30,1 záznamu na objekt. 

Oproti tomu nejmenší průměr mají sběrné dvory s průměrnou hodnotou 7,7, ale jelikož 

jsou ze dvou třetin mimo centrum a jsou jen 3, jako porovnatelnější hodnoty byly zvoleny 

spíše instituty s druhým minimem, a to s 11,9 hlášeními na jeden objekt. Celkově největší 

množství závad se nachází kolem ulice Březinova, ale vzhledem k její délce je to 

nepodstatné množství. Dále je zde hodnota počtu závad 110, které patří okolí Domu 

filharmonie. 

Nejvíce závad kategorie odpad bylo hlášeno u skupiny škola (20,2), minimum 

obsadili stejně jako v celku sběrné dvory (2) a instituty (7). Maximum odpadu pak 

nacházíme ve skupině kluby a kina (99), v blízkosti Klubu filharmonie. Minimum odpadu 

odpovídá hodnotě nula ve všech typech objektů krom typu jiné stravování (7). 

Pokud si shrneme druh závady poškozeno, zjistíme, že podle průměrné hodnoty 

zůstávají umístění v počtech stejné jako v předchozích typech, krom ulic, ty se posunuly na 

minimu za sběrnými dvory místo institucí. Jejich hodnoty jsou, školy s maximem (5), 

sběrné dvory s minimem (2) a ulice (2,3). Maximální počet poškozeno má typ objektu 

restaurace (29), minimum je ve všech typech v nule. 

Další kategorie závad zeleň má také v maximální průměrné hodnotě objekty typu 

školy (4,2), v minimu je pak typ objektu ulice (1,4). Nejvyšší počet závad kategorie zeleň 

mají objekty typu jiná stravování (15), minimum je pak ve všech případech nula krom 

objektů typu jiná stravování (0,5), kde se o jednu závadu dělí dvě restaurace. 
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Poslední kategorie závady, ostatní, má největší průměrnou hodnotu u objektů typu 

školy (0,8) a kluby a kina (0,8), minimální průměr se nachází u objektů typu ulice (0,3) a 

sběren odpadu (0,3). Nejvyšších hodnot ostatní se pak nachází u objektů restaurace (0,3) a 

instituty (0,3), nejnižší počet je u všech stejný, a to nula. 

7 Vytvoření webových stránek práce 

Poslední částí této práce je její prezentace za pomocí webových stránek 

http://homel.vsb.cz/~kon0064/bakalarska_prace/. Ty jsou vytvořeny v jazyce HTML. Její 

vzhled byl dotvořen díky kaskádových stylů. Na stránkách se nachází krátké shrnutí 

jednotlivých částí práce. 

 

Následný obrázek je ukázkou. 

  
Obrázek 10: Ukázka www 



 

Kateřina Konečná: Vyhodnocení hlášení závad veřejného prostranství z dat městské policie v Jihlavě 

 

2013  34 

 

8 Závěr 

Cílem této práce byla analýza a případné získání důvodů výskytu závad v oblasti 

města Jihlava. V této oblasti Městská policie Jihlava nahlásila za období od 19. 1. 2011 do 

23. 10. 2012 celkem 4624 závad, z nichž byly po kontrole odstraněny chybné a testovací 

data. Po revizi tedy zbylo pro zpracování 4606 závad. 

Tyto záznamy obsahovaly informace o tom, kde se závada nachází (forma adresy a 

souřadnice xy), kdy byla zaznamenána a o jaký druh závady se jedná. Druhů závad bylo 

v celé databázi 39, z důvodu možné nepřehlednosti distribuce informací byly vytvořeny 4 

nové kategorie.  

Pokud se jedná o jejich rozložení v prostoru, bylo zjištěno, že se závady shlukují. 

Také bylo zjištěno, že se nejvíce závad nachází v části obce Jihlava, což může být 

způsobeno méně častými hlídkami v okolních částech obce. Další významnou částí obce 

z ohledu závad je část Horní Kosov. Z hlediska jednotlivých kategorií závad se jejich 

výskyt podobá jejich celkovému rozmístění v oblasti. Kategorie odpad je celkovému 

výskytu nejpodobnější z důvodu jejího většinového podílu na množství závad. Dále je zde 

kategorie poškozeno kde se od obvyklého výskytu závad liší v části obce Červený Kříž a 

Sasov. V kategorii zeleň jde krom celkového poklesu hodnot vidět zvýšený počet závad, 

oproti ostatním kategoriím v oblasti Staré Hory. Poslední kategorie ostatní se nachází 

v oblastech, kde se ve velkém počtu nacházejí i zbylé kategorie. 

Při podrobnějším zkoumání se dále zjistily nejvýraznější oblasti výskytu závad. 

Jedna z těchto oblastí je v části obce Jihlava-město, a to ZSJ Jihlava-historické centrum, 

kde se shlukují všechny kategorie závad. V této části je jedna zajímavost, a to, že oproti 

ostatním kategoriím, které se nacházejí v severní části ZSJ, se kategorie ostatní nachází 

spíše v jižní části této oblasti. Další kritickou ZSJ je Horni Kosov, kde se nachází sídliště 

s velmi výrazným množstvím závad všech kategorií. 

Na vzniku závad a jejich koncentraci v již zmíněných lokalitách, se mohly podílet 

objekty typu, sběrný dvůr, škola, restaurace, jiná stravovací zařízení, kluby, kina, instituce 

nebo také ulice. V tomto případě se nejvíce závad objevuje v okolí škol s průměrným 

množstvím 30,8 závad na okolí budovy školy. Nejméně závad bylo nalezeno v oblasti 

sběrných dvorů (7,7) a okolí institucí (11,9). Maximální počty závad se podle jednotlivých 

kategorií nacházejí kolem škol, krom jedné, a to kategorie ostatní, kde je se stejným 
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počtem maxima závad 0,8 objevuje objekt škola, klub a kino. Minima u jednotlivých 

kategorií již zaujímá více typů objektů než v případě maxim. V případě odpadu je nejméně 

závad v oblasti sběrných dvorů (2) a institucí (7), dále v kategorii poškozeno to jsou sběrné 

dvory (2) a ulice (2,3). Kategorie zeleň se nejméně vyskytuje v oblastech ulic (1,4) a 

kategorie ostatní se minimálně objevuje stejně ve dvou okolích objektů, a to ulic a 

sběrných dvorů (0,3). Podle jednotlivých typů objektů, se nejvíce závad nachází v okolí 

Domu filharmonie (110), která se nachází ve výrazné oblasti Jihlava-historické centrum. 

Dalším výrazným objektem je pak MŠ Jarní, ZŠ E. Rošického (část Jarní), kde je celkem 

94 závad, tato škola se nachází v oblasti na hranicích Horního Kosova a Jihlava-město. 

Minimální hodnoty závad v okolí objektu jsou nulové, krom sběrných dvorů a objektů 

jiného stravování. 

Z pohledu časové distribuce dat jsou data hlášená, z období od 19. 1. 2011 do 

23. 10. 2012, nejvíce v období roku 2012, na podzim 2011, v měsíci březnu 2012 a 12. 

týdnu 2011. Minima pak nacházíme v roce 2011, na podzim 2012, v měsíci dubnu 2011 a 

15. týdnu 2011. S ohledem na dny v týdnu, bylo nejvíce závad nahlášeno v pondělí, 

s postupným poklesem až do neděle, kde se nachází minima týdne. Tato tendence je stejná 

v obou letech. 

Na závěr celé práce byly vytvořeny webové stránky 

http://homel.vsb.cz/~kon0064/bakalarska_prace, na kterých lze shlédnout shrnutí postupů a 

výsledků této práce. 
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