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1 ÚVOD
Ve víru každodenního života se prakticky kterýkoliv okamžik stáváme
potenciálním terčem různých kriminálních živlů, mnohokrát aniž bychom si to
dostatečně uvědomovali. Ať už je to při cestování veřejnou hromadnou dopravou, kde
se vystavujeme riziku, že nám z batohu zmizí peněženka či mobilní telefon nebo při
cestě automobilem, kde i malá nedbalost může znamenat velké následky. Téměř
nepřetržitě jsme potenciálním cílem hackerů na internetových sociálních sítích, při
používání mailových klientů či při provádění bankovních transakcí. Kolikrát se stane, že
se vracíme večer domů skrz prázdnou ulici a máme se na pozoru jen proto, že daná
lokalita má nechvalně proslulou kriminální pověst. Občas se takovým místům záměrně
vyhýbáme. Snad jen kaskadér nebo blázen by šel v noci sám a dobrovolně temným
parkem. Jedním z důsledků těchto lidských pohnutek je rozvoj geografie strachu a
geografie zločinu, které mimo jiné mapují a analyzují podobné lokality. V této práci se
budeme věnovat tzv. kriminální geografii a pokusíme se nastínit souvislosti výskytu
různých kriminálních jevů v daném prostředí.
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2 CÍLE PRÁCE
Cílem této bakalářské práce je analyzovat výskyt kriminálních činů na území
okresu Olomouc do úrovně obvodních oddělení Policie České republiky. Kriminální činy
budou v jednotlivých skupinách zkoumány a pozorovány jak v prostorovém, tak
časovém hledisku.
Hlavním tématem práce bude zjistit pro dané kategorie kriminálních činů
nejrizikovější oblasti a naopak oblasti s nízkým výskytem kriminality, které potom
budeme hodnotit jako nejbezpečnější. Důležitou součástí bude porovnání výskytu
kriminality v čase charakterizování jejího vývoje. Jedním z výstupů práce by mělo být
konstatování, zda vývoj koncentrace kriminality má klesající, stoupající nebo stagnující
tendenci. Dalším z cílů bude také zjistit, zda se větší koncentrace kriminality nachází
v urbanizovaných oblastech než oblastech s vyšším podílem venkovského prostředí, jak
se domníváme. Součástí zkoumání bude porovnání úspěšnosti Policie České republiky
v jednotlivých obvodních odděleních v podobě zjištění procentuální úspěšnosti
v objasňování kriminálních případů.
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3 METODIKA
3.1 Teoretické zarámování
Pojem kriminální geografie či geografie zločinu (z anglického Geography of
crime) vznikl při zkoumání kriminality a kriminálního chování lidí ve vztahu ke
společnosti a prostoru. Kriminální geografie se rozvíjela zejména ve 20. století, ovšem
její kořeny můžeme dohledat již v polovině 19. století u tzv. evropských kartografických
kriminalistů. Ti zkoumali propojení mezi zločiny a bydlišti pachatelů jak ze sociálního,
tak i prostorového pohledu (Johnston a kol. 2000, Evans a Herbert 1989).
Velkým přínosem pro výzkum kriminality byly metody tzv. behaviorální
geografie, která reagovala na množící se výzkumy založené zejména na kvantitativních
metodách, přičemž opomíjeli důležitost jednotlivce (Johnston a kol. 2000, str. 42).
V návaznosti na používání nových metod se začaly zkoumat i důvody proč se člověk
žijící v daném místě s určitými sociálními a ekonomickými vlastnostmi rozhodl spáchat
nějaký zločin (Rentgert 1989). Nový přístup začal objevovat i ve viktimologických
studiích, ve kterých je vztah jedince k prostředí a okolí základním stavebním kamenem
stejně tak, jako analýza chování jednotlivých aktérů trestných činů včetně příčin tohoto
chování (Jíchová 2009, str. 12).
Významný rozvoj zaznamenala geografie zločinu ve 20. letech 20. století
zejména pak s rozvojem Chicagské školy. Výzkumy a analýzy byly zaměřeny na
městskou kriminalitu např. teorie s využitím Burgessova koncentrického modelu
(Herbert 1989). V 70. letech 20. století nastal další rozvoj v rámci tzv. geografie strachu
díky výzkumům na národní a lokální úrovni. Výzkumníci se nově zabývali např. teorií
sousedství a sociálními znaky pachatelů (Smith 1989, Johnston a kol. 2000). Mimo
samotných zločinců si teorie všímaly i vlivu životního stylu na míru rizika a ohrožení,
začaly se více zabývat oběťmi, např. jejich volnočasovými aktivitami. Dalším milníkem
v kriminální geografii byl vývoj techniky, konkrétně počítačových systémů. S nimi přišla
větší efektivita práce s kriminalistickými daty nebo názornější časoprostorové
uspořádání, obzvláště v propojení s policejními registry (Herbert 1989, Jíchová 2009).
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3.2 Zpracování dat od PČR
Základem výsledné analýzy jednotlivých kriminálních statistik v obvodních
odděleních Policie České republiky (dále PČR) jsou data získaná z Odboru provozu,
komunikací a technické podpory IT Policejního prezidia v Praze, která jsou evidována v
databázi Evidenčně statistický systém kriminality (2011). Byly použity tabulky
z Výstupní sestavy kriminální statistiky, konkrétně tabulky celkové kriminality podle
takticko-statistického kódu, který je detailně popsán v 3.5. V této databázi jsou
evidovány kriminální činy do úrovně obvodních oddělení (dále jen OO) PČR.
Tyto velmi podrobné tabulky kriminálních statistik (evidence kriminálních činů,
počty objasněných případů, počty recidivistů, stíhaných osob, skutků spáchaných pod
vlivem alkoholu a návykových látek nebo počet skutků spáchaných dětmi, atd.)
následně prošly značným zjednodušením a zobecněním tak, aby bylo možné dále
použít v prostředí GIS jako základní stavební kámen pro budoucí kartogramy,
pseudokartogramy a jejich výslednou analýzu.
Pro analýzu kriminální činnosti byla použita data ze tří různých roků, které mezi
sebou mají pravidelné pětileté rozestupy. Pro co možná nejlepší zachycení vývoje
kriminální činnosti a současně zachování aktuálnosti byly zvoleny roky 1998, 2003 a
2008.
Jako základní prvek, který má charakterizovat výskyt kriminality, byl zvolen
počet kriminálních činů na tisíc obyvatel. Dalšími doprovodnými ukazateli jsou
objasněnost, což je podíl objasněných případů na celkovém počtu případů v daném
obvodu nebo podíl recidivistů na celkovém počtu objasněných případů.

3.3 Určení počtu obyvatel v obvodních odděleních
K vytvoření kartogramů pro jednotlivé ukazatele obvodních oddělení bylo
zapotřebí shromáždit informace o počtech obyvatel v jednotlivých obvodech pro
sledované roky. Pro OO PČR Litovel, Uničov, Šternberk a Město Libavá byla použita
data ze statistických ročenek Českého statistického úřadu pro Olomoucký kraj, kde byly
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sledovány údaje z let 1998, 2003 a 2008. Do obvodních oddělení Lutín a Velká Bystřice
spadají i městské části Olomouce (Nedvězí, resp. Droždín, Lošov, Radíkov a Svatý
Kopeček). Ročenky ani jiné publikace nenabízí informace o počtu obyvatel městských
částí z požadovaných let, proto byla použita statistická data z publikace Sčítání lidu,
domů a bytů (dále SLDB) v roce 2001.
Největší komplikace nastaly při určování počtu obyvatel ve čtyřech
olomouckých OO PČR. Vzhledem k tomu, že některé městské části Olomouce (např.
Nová Ulice) jsou rozděleny mezi více obvodů, nebylo možné je spočítat ze SLDB 2001
jako v předchozím případě. Proto zde byly použity expertní odhady PČR, které jsou
uveřejněny v tzv. Zprávách o situaci za rok 2009, které se spolu se zprávami za roky
2010 a 2011 nacházejí na internetových stránkách každého obvodního oddělení.
S přihlédnutím k faktům, že zprávy z dřívějších let nebyly PČR poskytnuty k dispozici a
počty obyvatel v jednotlivých olomouckých obvodech jsou ve všech uveřejněných
zprávách (2009-2011) konstantní, byla použita tato data.

OO PČR

1998

2003

2008

Litovel

24 412

24 506

24 630

Lutín

17 901

18 169

18 913

1921

1840

-

-

-

3658

Olomouc I

17 161

17 161

17 161

Olomouc II

32 533

32 533

32 533

Olomouc III

30 100

30 100

30 100

Olomouc IV

29 460

29 460

29 460

Šternberk

29 723

29 780

31 865

Uničov

23 177

23 035

23 071

Velká Bystřice
18 072
18 177
Tab. 1: Počet obyvatel v obvodních odděleních

19 988

Město Libavá
Moravský Beroun

3.4 Územní uspořádání obvodních oddělení
Policie České republiky sleduje trestné činy z hlediska území do úrovně
obvodních oddělení. OO PČR je na území okresu Olomouc pod správou Krajského
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ředitelství policie Olomouckého kraje územního odboru Olomouc v současné době
deset. Jsou to OO PČR Olomouc I, Olomouc II, Olomouc III, Olomouc IV, Lutín, Litovel,
Moravský Beroun, Šternberk, Uničov a Velká Bystřice. Toto uspořádání s časem měnilo
svoji podobu, takže současná struktura se neshoduje se strukturou ve sledovaných
letech 1998, 2003 a 2008. K největším změnám územního uspořádání OO v okrese
Olomouc došlo až v roce 2009, změny území mezi sledovanými roky jsou tak minimální.

3.4.1 Současný stav územního uspořádání obvodních oddělení
Oficiální internetové stránky PČR nabízí na stránkách jednotlivých OO popis
jejich současného územního uspořádání, které je následující:

OO PČR Olomouc I
Město Olomouc v částech Lazce a centrum města

OO PČR Olomouc II
Město Olomouc v částech Povel, Nemilany, Nové Sady, Nová Ulice, Nový Svět, Slavonín

OO PČR Olomouc III
Město Olomouc v částech Bělidla, Černovír, Hodolany, Holice, Chválkovice, Klášterní
Hradisko, Nový Dvůr, Pavlovičky, Týneček, Obce: Bystrovany, Grygov, Hlušovice,
Krčmaň, Majetín, Velký Týnec

OO PČR Olomouc IV
Město Olomouc v částech Hejčín, Chomoutov, Neředín, Nová Ulice, Řepčín, Topolany,
Obce: Horka nad Moravou, Křelov-Břuchotín, Skrbeň

OO PČR Lutín
Město Olomouc v části Nedvězí, Obce: Blatec, Bystročice, Drahanovice, Dub nad
Moravou, Hněvotín, Charváty, Kožušany, Kožušany-Tážaly, Loučany, Luběnice, Lutín,
Náměšť na Hané, Olbramice, Slatinice, Ústín, Věrovany, Těšetice
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OO PČR Litovel
Bílá Lhota, Bílsko, Bouzov, Dubčany, Haňovice, Cholina, Litovel, Loučka, Luká, Měrotín,
Mladeč, Náklo, Pňovice, Příkazy, Savín, Senice na Hané, Senička, Slavětín, Střeň,
Vilémov, Červenka

OO PČR Moravský Beroun
Domašov nad Bystřicí, Hraničné Petrovice, Moravský Beroun, Norberčany, Město
Libavá, Horní Loděnice

OO PČR Šternberk
Babice, Bělkovice-Lašťany, Bohuňovice, Dolany, Domašov u Šternberka, Hlásnice,
Huzová, Komárov, Liboš, Lipina, Lužice, Mladějovice, Mutkov, Řídeč, Strukov, Štěpánov,
Šternberk, Tovéř, Žerotín, Hnojice

OO PČR Uničov
Dlouhá Loučka, Lipinka, Medlov, Nová Hradečná, Paseka, Šumvald, Troubelice, Újezd,
Uničov, Želechovice

OO PČR Velká Bystřice
Město Olomouc ve svých částech: Droždín, Lošov, Radíkov, Svatý Kopeček, obce:
Bukovany, Daskabát, Doloplazy, Hlubočky, Mrsklesy, Přáslavice, Samotíšky, Suchonice,
Svésedlice, Tršice, Velká Bystřice, Velký Újezd

3.4.2 Vedení rozhovorů s činiteli PČR
S ohledem na fakt, že ne všechny informace o provozu jednotlivých obvodních
oddělení, potřebné pro dokonalé seznámení se se s jejich stavem ve sledovaném
období 1998-2008 jsou veřejně dostupné z oficiálních internetových stránek nebo
policejních publikací, bylo potřeba oslovit policejní činitele se zkušenostmi z těchto
obvodních oddělení a další činitele veřejné správy – starosty, místostarosty apod.
Postupně byly různé informace především o územním uspořádání OO PČR
konzultovány s následujícími osobami: npor. Mgr. Jan Mareček (policista se
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zkušenostmi z OO PČR Velká Bystřice), npor. Ing. Mgr. Miroslava Müllerová (vedoucí
OO PČR Moravský Beroun), npor. Radek Kantor (zástupce vedoucího OO PČR Moravský
Beroun), npor. Mgr. Jaroslav Diviš (vedoucí OO PČR Šternberk), npor. Miroslav Halo
(policista se zkušenostmi bývalého OO PČR Město Libavá), Antonín Palůch (bývalý
starosta obce Hraničné Petrovice), Ing. Petr Otáhal (místostarosta města Moravský
Beroun), Věra Gábová (místostarostka obce Domašov nad Bystřicí) a další.

3.4.3 Změny územního uspořádání obvodních oddělení PČR v okrese
Olomouc
Jednou ze změn území mezi sledovanými léty bylo zrušení OO PČR Město
Libavá, které mělo ve svém teritoriu obce Hraničné Petrovice, Domašov nad Bystřicí a
Město Libavá. Změna se datuje k 1. 1. 2004. Obce Hraničné Petrovice a Domašov nad
Bystřicí byly připojeny k obvodnímu oddělení PČR Šternberk a Město Libavá
k obvodnímu oddělení PČR Velká Bystřice.
Dalším důvodem ve změně územního uspořádání OO PČR byla změna hranic
Olomouckého a Moravskoslezského kraje k 1. 1. 2005, kdy byly k Olomouckému kraji
přičleněny obce Moravský Beroun, Norberčany a Huzová. Obec Huzová se připojila k
OO PČR Šternberk a již ve sledovaném roce 2008 figuruje v jeho území.
K největším změnám došlo v rámci Reformy Policie České republiky podle
zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR. Hlavním tématem územních změn byla reakce na
nové samosprávné uspořádání České republiky – vznik 14 vyšších územně
samosprávných celků a tedy transformace 8 krajských policejních správ a 79 okresních
ředitelství na 14 krajských ředitelství policie. Jedním z nových krajských ředitelství je i
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, které vzniklo k 1. 1. 2010.
V rámci těchto změn, se měnila i teritoria obvodních oddělení. Obec
Norberčany a město Moravský Beroun spadají pod OO PČR Moravský Beroun. V rámci
první transformační fáze Reformy PČR k 1. 1. 2009 bylo k teritoriu tohoto obvodního
oddělení přičleněno několik okolních obcí.
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Jednalo se o Domašov nad Bystřicí,

Hraničné Petrovice, Horní Loděnice a Jívovou původně z OO PČR Šternberk, z OO PČR
Velká Bystřice to pak bylo Město Libavá.

Obr. 1 Podoba obvodních oddělení ve sledovaných letech a v současnosti
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3.5 Klasifikace trestných činů
Policie České republiky zaznamenává četnosti jednotlivých kriminálních činů dle
tzv. takticko-statistického kódu. Nutno podotknout, že tato policejní klasifikace není
shodná s klasifikací dle trestního zákoníku (zákon č.40/2009 Sb.), ve kterém jsou
trestné činy klasifikovány do jednotlivých hlav a dílů, např. trestné činy proti životu a
zdraví, trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a
listovního tajemství nebo trestné činy proti České republice, cizímu státu a
mezinárodní organizaci, atd. Struktura takticko-statistické klasifikace PČR se sestává ze
189 jednotlivých kriminálních činů (nebo skupin kriminálních činů), které jsou dále
členěny do 9 dílčích a dvou shrnujících kategorií. V následujících kapitolách budou
vyjmenovány jednotlivé kriminální činy, které spadají do dílčích kategorií. Obecná
kriminalita shrnuje všechny kriminální činy z bodů 3.5.1 – 3.5.7. Tzv. celková kriminalita
potom shrnuje kromě obecné kriminality i kategorie zbývající kriminalita, hospodářské
trestné činy a dva další kriminální činy, které nespadají do žádné z dílčích kategorií:
vojenské trestné činy a trestné činy proti ústavnímu zřízení.

3.5.1 Vraždy: vraždy loupežné, vraždy sexuální, vraždy motivované osobními vztahy,
vraždy na objednávku, vraždy novorozence matkou, vraždy ostatní
3.5.2 Násilné činy: vraždy loupežné, vraždy sexuální, vraždy motivované osobními
vztahy, vraždy na objednávku, vraždy novorozence matkou, vraždy ostatní, usmrcení
lidského plodu-§227, usmrcení lidského plodu-§228, opuštění dítěte, únos, loupeže,
loupeže na finančních institutech, násilí na veřejných činovnících mimo policisty, násilí
na veřejných činovnících - policistovi, násilí na veřejných činovnících - obecním
policistovi, úmyslné ublížení na zdraví, rvačky, násilí a vyhrožování proti skupině
občanů, braní rukojmí, nebezpečné vyhrožování, vydírání, omezení a zbavení osobní
svobody, porušování domovní svobody, týrání svěřené osoby, týrání osoby žijící ve
společném obydlí, omezování svobody vyznání, útisk, porušování svobody sdružování a
shromažďování
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3.5.3 Mravnostní činy: znásilnění, pohlavní zneužívání v závislosti, pohlavní zneužívání
ostatní, komerční forma sexuálního zneužití v závislosti, komerční forma sexuálního
zneužití ostatní, ostatní pohlavní úchylky, šíření pornografie, ohrožování pohlavní
nemocí, ublížení na zdraví pohlavní nemocí, ublížení na zdraví pohlavní nemocí z
nedbalosti, kuplířství, soulož mezi příbuznými, obchodování s lidmi, ostatní mravnostní
trestné činy
3.5.4 Krádeže vloupáním: krádeže vloupáním do obchodů, krádeže vloupáním do
výkladních skříní, krádeže vloupáním do restaurací a hostinců, krádeže vloupáním do
ubytovacích objektů, krádeže vloupáním do kiosků, krádeže vloupáním do jídelen,
závodních kuchyní a stravovacích zařízení, krádeže vloupáním do objektů se
starožitnostmi a uměleckými předměty, krádeže vloupáním do pokladen a pancířových
skříní, krádeže vloupáním do výpočetních středisek, krádeže vloupáním do škol,
krádeže vloupáním do bytů, krádeže vloupáním do víkendových chat soukromých
osob, krádeže vloupáním do rodinných domků, krádeže vloupáním do ostatních
objektů
3.5.5 Krádeže prosté: krádeže kapesní, krádeže při pohlavním styku, krádeže jiné na
osobách, krádeže mezi zaměstnanci na pracovišti, krádeže motorových vozidel
dvoustopých, krádeže motorových vozidel jednostopých, krádeže věcí z automobilů,
krádeže součástek motorových vozidel, krádeže jízdních kol, krádeže domácího
zvířectva, krádeže v bytech, krádeže věcí na nádražích, krádeže věcí během jízdy v DP,
krádeže v objektech se starožitnostmi a uměleckými předměty, krádeže v jiných
objektech, krádeže ostatní
3.5.6 Majetkové trestné činy: všechny činy v bodech 3.5.4 a 3.5.5, podvod,
zpronevěra, neoprávněné užívání cizí věci, zatajení věci, poškozování cizí věci, ostatní
majetkové trestné činy
3.5.7 Ostatní kriminální činy: výtržnictví, výtržnictví na sportovních a veřejných akcích,
sprejerství, podávání anabolických látek s mládeží, ohrožení výchovy mládeže svádění k
pohlavnímu styku, podávání alkoholických nápojů mládeži, obchodování s dětmi,
nedovolené překročení státní hranice, nedovolená výroba a držení psychotropních
látek a jedů, šíření toxikománie, zneužití pravomocí veřejného činitele, neoprávněné
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nakládání s osobními údaji, maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti, požáry,
výbuchy, nedovolené ozbrojování, maření výkonu úředního rozhodnutí, překupnictví a
přechovávání – podílnictví
3.5.8 Zbývající kriminalita: nadržování, veškeré nehody - úmyslné, dopravní nehody
silniční - nedbal., dopravní nehody letecké - nedbal., dopravní nehody vodní - nedbal.,
nehody kombinované – železniční - silniční - nedbal., ublížení na zdraví z nedbalosti pracovní úraz, ublížení na zdraví z nedbalosti - ostatní, poškozování věřitele,
zvýhodňování věřitele, ohrožení pod vlivem návykové látky, opilství; zanedbání
povinné výživy, ohrožení bezpečnosti veřejného dopravního prostředku, sdělení
nepravdivé informace, zavlečení veřejného dopravního prostředku do ciziny, týrání
zvířat, šíření poplašné zprávy, zločinné spolčení, hanobení národa, přesvědčení a rasy;
podněcování k národní a rasové nenávisti, podpora a propagace hnutí, ostatní trestná
činnost
3.5.9 Hospodářské trestné činy: trestný čin proti přečinu o nekalé soutěži,
neoprávněné podnikání, poškozování spotřebitele, pašování a krácení cla, zkreslování
údajů o stavu hospodářství a jmění, porušení závazných pravidel hospodářských styků,
porušení povinností v řízení o konkurzu, porušení povinnosti při správě cizího majetku,
krádež, poškození cizí věci, podvod proti sociálnímu zabezpečení a nenahlášené práci,
ochrana měny, padělání známek a kolků, krácení daně, zneužití pravomoci veřejného
činitele, úplatkářství - přijímání úplatků, poškozování věřitele, padělání a pozměnění
veřejné listiny, nedovolená výroba a držení státních pečetí a úředních razítek,
ohrožování zdraví závadnými potravinami, vystavení nepravdivého potvrzení,
neoprávněné užívání motorových vozidel, porušení tajemství dopravních zpráv,
zpronevěra, podvod, pletichy při veřejných soutěžích a dražbě, porušování předpisů o
nakládání s kontrolovaným zbožím a technologiemi, zneužití informací v obchodním
styku, neoprávněné provozování loterie, porušení předpisů o nálepkách, neoprávněné
nakládání s osobními údaji, ostatní trestné činy, proti měně, neoprávněné držení
platební karty, porušování předpisů o zahraničním obchodu s vojenskými materiály,
rozkrádání přepravních zásilek (poštovních, železničních, silničních, leteckých, lodních),
maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti, úplatkářství - podplácení, úplatkářství
nepřímé, zvýhodňování věřitele, pletichy při řízení konkurzu a vyrovnání, ohrožení a
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poškození životního prostředí (úmysl, nedbalost), předlužení, nedovolená výroba
radioaktivního materiálu, podílnictví, porušení práv k ochranné známce, porušení
průmyslových práv, porušení autorského práva, zastření původu věci, poškození a
zneužití záznamu na nosiči informací , provozování nepoctivých her a sázek, havárie a
provoz. poruch. (nedbalost, úmysl), pojistný podvod, úvěrový podvod, nesplnění
oznamovací povinnosti v daňovém řízení, neodvedení daně, pojistného a příspěvků;
ostatní hospodářské trestné činy

4 ANALÝZA KRIMINÁLNÍ ČINNOSTI
4.1 Vraždy
Počet vražd v okrese Olomouc má ve sledovaných letech sestupnou tendenci.
Zatímco v roce 1998 jich bylo 6, o pět let později 4 a v roce 2008 pouhá jedna. Největší
četnost vražd na 1000 obyvatel byla v roce 2003 v OO PČR v Litovel, kde se odehrály
dvě vraždy, stejně jako v centru Olomouce v roce 1998. Až na jediný byly všechny
případy objasněny. Jediným neobjasněným případem zůstal kriminální čin z OO PČR
Lutín v roce 1998. Rovná polovina vražd v letech 1998 a 2003 (celkem 5) byla spáchána
pod vlivem alkoholu.
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Obr. 2 Počet vražd na tisíc obyvatel
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4.2 Násilné činy
Stejně jako u předchozí sledované statistiky, násilná trestná činnost
s přibývajícími léty klesá. V roce 1998 se na území olomouckého okresu odehrálo 645
zaznamenaných případů, v roce 2003 jich bylo 592 a o pět let později 393. Zároveň
také klesá objasněnost případů, která byla nejvyšší v roce 1998 – 82 %, o pět let později
to bylo o jeden procentní bod méně a v roce 2008 pouhých 55 %. K nejrizikovějším
oblastem patřily ve všech třech sledovaných letech o OO PČR Olomouc I, tedy samotné
centrum Olomouce, což lze vysvětlit čilým nočním životem a místům jako jsou parky
nebo některá temná zákoutí a uličky, které lze vyhodnotit jako riziková. Ovšem i zde za
deset let klesl počet 7 násilných činů na 1000 obyvatel na konečné 4.
V letech 1998 a 2003 bylo z hlediska násilné trestné činnosti nebezpečnější
také OO PČR Město Libavá, kde se podíl násilných činů při absolutním počtu 7
pohyboval okolo necelých 4 skutků na tisíc obyvatel. Čísla jsou samozřejmě ovlivněná
nižším počtem obyvatel v této lokalitě. Zajímavostí je, že v roce 2003 zde bylo
objasněno všech 7 násilných činů.
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Obr. 3 Počet násilných trestných činů na tisíc obyvatel
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4.3 Krádeže vloupáním
Již při prvním pohledu na kartogramy krádeží vloupáním je patrné, že těchto
kriminálních činů během sledovaného desetiletí rapidně ubylo. Zatímco v roce 1998
bylo zjištěno 2452 skutků, o pět let později to bylo již jen 1408 a o dalších pět let rovný
jeden tisíc. Nejvyšší počet krádeží v přepočtu na jeden tisíc obyvatel (konkrétně 21) byl
zaznamenán v roce 1998 v OO PČR Olomouc I, druhý největší (15) v OO PČR Město
Libavá (které má zároveň nejvyšší procento objasněných případů - 41 %), hned za ním
následují další části Olomouce – II a III, kde se počet spáchaných skutků na tisíc
obyvatel pohybuje okolo čísla 14.
K roku 2003 sledujeme největší změnu v OO PČR Město Libavá, kde počet
spáchaných krádeží vloupáním klesl z 29 na 6, což při relativně malém počtu obyvatel
znamená snížení počtu krádeží na jeden tisíc obyvatel z 15 na 3. V roce 2008 bychom
mohli z hlediska rizika krádeží vloupáním opět jako nejnebezpečnější označit OO PČR
Olomouc I, kde je zaznamenáno 7,4 skutků na tisíc obyvatel, což znamená zhruba
jednu třetinu údaje z roku 1998. Nejbezpečnějším obvodem v je stejně jako v roce
1998 oblast se základnou v Lutíně, kde byly zaznamenány 2 spáchané skutky na tisíc
obyvatel. Dle těchto statistik lze usoudit, že mnohem více zloděje lákají městské
lokality než venkovské. Patrně díky vyšší koncentraci různých obchodů, vybavených
pracovišť a vyšší životní úrovni, která s sebou nese luxusnější zařízení bytů a tedy i
lákavější příležitosti pro zloděje.
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Obr.4 Počet krádeží vloupáním na tisíc obyvatel
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4.4 Krádeže prosté
Statistiky prostých krádeží se od ostatních neliší svojí sestupnou tendencí. Čím
se však například od krádeží vloupáním liší, je struktura této tendence. Zatímco v roce
1998 bylo na území olomouckého okresu spácháno 3951 skutků, v roce 2003 to již bylo
pouze 2697. V následujícím sledovaném roce 2008 se ale počet příliš nezmenšil,
v tomto roce bylo evidováno 2626 krádeží prostých.
Při pohledu na grafické znázornění je patrné, že největší hustota prostých
krádeží je v Olomouci. Při porovnání samotných olomouckých policejních obvodů je
v tomto ohledu v každém ze tří sledovaných let nejnebezpečnější OO PČR Olomouc I
s absolutním maximem z roku 1998, kdy byl počet prostých krádeží na tisíc obyvatel
63. S následujícími léty přišel pokles na 43 k roku 2003 a 30 v roce 2008. V této lokalitě
je nejvyšší hustota městské hromadné dopravy, restauračních zařízení nebo různých
obchodů, sportovišť a míst trávení volnočasových aktivit, které s sebou přinášejí
vysokou koncentraci obyvatel, jež je pro kapesní a jiné zloděje nejvíce atraktivní.
Naopak k mírnému nárůstu této trestné činnosti došlo v období 2003 a 2008
v obvodech Uničov, Litovel, Olomouc IV a Olomouc III, což je obvod, kde se nachází
například hlavní vlakové nádraží, které spolu s křížením autobusů a tramvají městské
hromadné dopravy tvoří důležitý dopravní uzel, kde denně proudí velké množství lidí,
což s sebou nese také zvýšené riziko drobných kapesních krádeží.
Tento obvod je hned po samotném centru Olomouce ve všech třech
sledovaných letech druhým nejrizikovějším v tomto ohledu. Objasněnost prostých
krádeží není nikterak vysoká, pouze ve Velké Bystřici lehce překročila v letech 1998 a
2003 hranici 30 procent. Zajímavým prvkem je i množství recidivistů, které na
celkovém počtu případů v roce 2008 tvoří v průměru 81 procent. V tomto roce je podíl
recidivistů jasně nejvyšší ze všech tří sledovaných let. Podíl recidivistů je
nejmarkantnější v olomouckých obvodech, které jako jediné překračují hranici 80
procent.
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Obr. 5 Počet krádeží prostých na tisíc obyvatel

27

4.5 Mravnostní trestné činy
Mravnostní trestné činy jsou po vraždách druhá nejméně četná skupina takticko
statistického kódu. Oproti předchozím sledovaným statistikám zde není patrná tak
velká koncentrace dané kriminality v obvodech města Olomouce.

Opět můžeme

vysledovat tendenci ubývání této trestné činnosti v čase. Zatímco v roce 1998 bylo
zaevidováno 50 případů, v roce 2003 to bylo 43 a o pět let později 38. Zajímavý je i
vývoj podílu recidivistů, který byl největší v roce 1998 50 procent z celkového počtu
objasněných případů, zatímco na konci sledovaného období 22 procent.
Největší počet spáchaných skutků na tisíc obyvatel byl v roce 1998 v lutínském
obvodu, kde bylo spácháno celkem 8 mravnostních činů, což je 0,45 mravnostních
trestných činů na tisíc obyvatel. V roce 2008 bylo spácháno nejvíce mravnostních
trestných činů v OO PČR Olomouc I, konkrétně 11, což v přepočtu na tisíc obyvatel
znamená 0,64. Tento obvod je možné charakterizovat v součtu všech tří sledovaných
let jako nejnebezpečnější, co se mravnostní trestné činnosti týče. I vzhledem k jeho
poloze a k faktu, že se zde nacházejí parky v těsné blízkosti rušného centra, které jsou
zejména ve večerních obávanou lokalitou páchání znásilnění a dalších mravnostních
činů.
Oproti ostatním skupinám kriminálních činů mají mravnostní trestní činy
nadprůměrnou objasněnost, která má ovšem s postupujícím časem klesající tendenci.
V roce 1998 bylo na území olomouckého okresu objasněno 84 procent evidovaných
kriminálních činů, v roce 2003 to bylo 81 procent a v roce 2008 61. Jak je patrné
z kartodiagramu, hned několikrát se stalo, že byly objasněné všechny skutky, které byly
v daném obvodu zaevidovány. Nejmenší objasněnost případů je v roce 2008 v obvodu
se správou v Uničově, kde byl spáchán jeden skutek a objasněn nebyl, dále ve stejném
roce v OO PČR Olomouc III, kde byly objasněny pouhé dva skutky ze sedmi a v OO PČR
Šternberk, kde byli policisté úspěšní v jednom z celkových tří případů.
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Obr. 6 Počet mravnostních trestních činů na tisíc obyvatel
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4.6 Majetkové trestné činy
Majetková trestná činnost zahrnuje jak krádeže vloupáním, krádeže prosté tak i
několik dalších kriminálních činů. Setkáváme se zde proto s jevy, které již byly částečně
popsané v předchozích kategoriích. Již při prvním pohledu na grafické znázornění
majetkové trestné činnosti v přepočtu na tisíc obyvatel jsou patrné dva nejvýraznější
trendy. Tím prvním je klesající počet skutků v čase. V roce 1998 bylo evidováno celkem
6959 případů, o pět let později 4473 a v roce 2008 zaznamenali policisté olomouckého
okresu 4103 majetkových trestných činů. Celkem se za sledované desetiletí snížil počet
trestných činů z 31 na 17 v přepočtu na tisíc obyvatel.
Druhým výrazným trendem, který není složité vysledovat, je zvýšená hustota
daných kriminálních činů v obvodech zahrnujících olomoucké městské části. OO PČR
Olomouc I, II, III a IV ve všech třech sledovaných letech převyšují (mnohdy výrazně)
zbytek obvodů olomouckého okresu. Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách,
jsou to právě urbanizované a rušné lokality, které zloděje lákají nejvíce.
Největší počet majetkových trestných činů je v OO PČR Olomouc I, který má
maximum v roce 1998, kdy zde bylo spácháno 92 majetkových trestných činů na tisíc
obyvatel, v roce 2003 61 a o pět let později 43. Jediným neolomouckým obvodem,
jehož relativní četnost majetkové trestné činnosti se vyšplhala nad hranici tří desítek
(přesně 31), byl v roce 1998 OO PČR Město Libavá. O pět let později zde byl naopak
nejmenší výskyt těchto skutků v celém okresu (konkrétně 7 činů na 1000 obyvatel).
Podobný vývoj u tohoto obvodu je patrný jak u krádeží prostých, tak i krádeží
vloupáním.
Celkově nejmenší výskyt majetkových trestných činů v součtu všech tři
sledovaných let je v policejním obvodu se základnou v Lutíně. Stejně jako u krádeží
prostých zde sledujeme velký podíl recidivistů. Ten byl nejmenší v roce 1998 (51 % na
celkovém množství objasněných případů) a největší v roce 2003 (81 %). Pro doplnění –
v roce 2008 je poměr recidivistů na majetkové trestné činnosti 77 procent. Nejvyšší
poměr recidivistů byl zaznamenán v roce 2003 v OO PČR Litovel, kde z 88 objasněných
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skutků bylo 79 spácháno recidivisty, což činí bezmála 90 procent. Objasněnost případů
se pohybuje kolem ¼, v roce 2008 lehce klesla na 21 procent.

Obr. 7 Počet majetkových trestných činů na tisíc obyvatel
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4.7 Ostatní trestné činy
Jak již bylo zmíněno v kapitole 3.5.7, do této kategorie spadají nejrůznější
trestné činy a těžko z nich lze vzhledem k jejich rozmanitosti vysledovat nějaké
obecnější závěry, proto je jí věnovaná o něco menší pozornost než v předchozích
případech. Oproti většině ostatních kategorií zde není patrný trend úbytku trestné
činnosti v čase. V roce 1998 bylo na území olomouckého okresu spácháno 304 skutků,
o pět let později to bylo 341 a v roce 2008 zaznamenali policisté 317 kriminálních činů
z kategorie ostatních. Největší hustota skutků na tisíc obyvatel je pokaždé z tří
sledovaných let v OO PČR Olomouc I (okolo 3-4 případů). Největší nárůst během
sledovaného období zaznamenáváme v OO PČR Olomouc III (z 0,8 na 2,5 případů).
Naopak hned v několika obvodech zaznamenáváme zlepšení situace.
Největší pozitivní skok je v OO PČR Velká Bystřice, kde se počet kriminálních
činů na tisíc obyvatel z kategorie ostatních zmenšil z 1,8 na 1,1. Zajímavým jevem je
výše objasněnosti případů. Ta je dána především faktem, že spousta pachatelů
vzhledem k typu kriminálních činů, byla chycena přímo při činu (např. výtržnictví,
sprejerství nebo podávání alkoholu mládeži) na rozdíl od prostých krádeží, u kterých je
objasněnost mnohem menší, protože pachatelé mají mnohem větší možnost zmizet
v davu.
Zatímco v roce 1998 bylo objasněno 91 procent všech zaevidovaných skutků,
v roce 2003 to bylo 76 procent a v roce 2008 už jen pouhých 44 procent.
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Obr. 8 Počet ostatních trestných činů na tisíc obyvatel
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4.8 Zbývající kriminalita
Další nestejnorodou kategorií kriminálních činů, do které spadají nejrůznější
skutky od dopravních nehod, týrání zvířat, šíření poplašné zprávy po hanobení národa
je zbývající kriminalita. Při prvním pohledu na kartogramy je jasně patrný výrazný vývoj
tohoto typu kriminality s postupem času. Zatímco v roce 1998 bylo zaznamenáno 583
kriminálních činů, v roce 2003 jich bylo 494 a o pět let později 1206, což je více než
v obou předchozích sledovaných letech dohromady. Nejčastějšími důvody tak velkého
nárůstu jsou dopravní nehody, řízení pod vlivem návykové látky nebo opilství a
zanedbání povinné výživy. Do zvýšení statistik se tak mohla promítnout zvýšená
rozvodovost nebo rozšiřující se automobilová doprava. V letech 1998 a 2003 bylo na
území okresu Olomouc objasněno 90 procent případů, v roce 2008 to bylo 85 procent.
Hustota zbývající kriminality byla v roce 1998 největší v OO PČR Velká Bystřice
(konkrétně 4,4 skutků na tisíc obyvatel) a v OO PČR Olomouc I a III (3,8 resp. 3,4 skutků
na tisíc obyvatel).
V roce 2003 byla hustota zbývající kriminality z prostorového hlediska
rozmístěna poměrně pravidelně. Výrazněji větší byla pouze v obvodu Olomouc I (3,9
případů na tisíc obyvatel) a menší v OO PČR Město Libavá (1,1 případu na tisíc
obyvatel). Jak již bylo zmíněno, v roce 2008 byla hustota zbývající kriminality výrazně
vyšší. Nejvíce spáchaných kriminálních činů v této kategorii (7,5) bylo v OO PČR
Olomouc III a obvodu se sídlem v Litovli (6,2).
Nárůst zbývající kriminality ale neminul žádný z policejních obvodů na území
okresu Olomouc. Výrazný je i nárůst skutků spáchaných pod vlivem alkoholu. Poměr
činů spáchaných pod vlivem alkoholu na počtu objasněných případů vzrostl od roku
1998, kdy byl 9 procent na 25 procent v roce 2008, což nepřímo dokládá větší množství
silničních kontrol se zaměřením na alkohol v krvi. Svoji roli jistě sehrává i narůstající
popularita lehkých drog, zejména marihuany. Například v OO PČR Litovel se mezi léty
2003 a 2008 zvýšil absolutní počet kriminálních činů ohrožení pod vlivem návykové
látky nebo opilství z 0 na 19, v OO PČR Olomouc III to bylo ze 4 na 35.
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Obr. 9 Počet trestných činů z kategorie zbývajících na tisíc obyvatel
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4.9 Hospodářské trestné činy
Ve vývoji hospodářské trestné činnosti nelze vysledovat žádnou posloupnost.
V roce 1998 bylo zaevidováno 459 hospodářských trestných činů, skok přišel k roku
2003, kdy bylo zaznamenáno 690 trestných činů, o pět let později se počet lehce snížil
na 615.
Nejvíce hospodářských trestných činů na jeden tisíc obyvatel se ve všech třech
sledovaných letech odehrálo v centru Olomouce, tedy OO PČR Olomouc I, což dokládá
fakt, že hospodářská trestná činnost je vázaná na urbanizované lokality, které jsou
ekonomicky zajímavější pro různé podvody či zpronevěry. V roce 1998 zde bylo
zaznamenáno v přepočtu 10 skutků na tisíc obyvatel, druhým v pořadí byl vzhledem
nízkému počtu obyvatel s celkem osmi trestnými činy (4,2 v přepočtu na 1000
obyvatel) OO PČR Město Libavá, třetím OO PČR Olomouc III, kde bylo zaznamenáno 3,2
případů na tisíc obyvatel. V roce 2003 došlo k již zmíněnému nárůstu. V OO PČR
Olomouc I se relativní počet zvýšil na 14,7 a v obvodu Olomouc II na 5,3. V roce 2008
se situace mezi jednotlivými obvody více vyrovnala, ale byly to opět tyto dva obvody,
které měly největší hustotu četnosti kriminálních činů s kategorie hospodářských na
tisíc obyvatel (konkrétně 9,4 a 5,9).
Naprosto zřetelný je trend snižující se míry objasněnosti, což by znamenalo čím
dál důmyslnější úvěrové podvody, či porušování autorských práv apod. Zatímco v roce
1998 bylo objasněno 84 procent, v roce 2003 to bylo o jedenadvacet procentních bodů
méně a v roce 2008 už jen 41 procent. Stoupající tendenci lze vysledovat v podílu
recidivistů na objasněných případech. V roce 1998 jich bylo přistiženo 27 procent,
v roce 2003 to bylo o dva procentní body více a o pět let později celých 49 procent.
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Obr. 10 Počet hospodářských trestných činů na tisíc obyvatel
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5. CLEKOVÉ ZHODNOCENÍ STATISTIK KRIMINALITY
5.1 Obecná kriminalita
Kategorie obecná kriminalita je jakýmsi dílčím shrnutím skupin 4.1 – 4.7. Není
tedy překvapením, že zde sledujeme jevy, které již byly popsány v těchto kapitolách.
Stejně jako u násilných trestných činů nebo krádeží sledujeme sestupnou tendenci
četnosti kriminálních činů v čase. V roce 1998 bylo na území olomouckého okresu
zaznamenáno rovných osm tisíc činů spadajících do této kategorie. V roce 2003 jich
bylo 5560 a o pět let později již jen 4851.
Dalším rysem, který je z grafického znázornění patrný na první pohled, je
zvýšená koncentrace obecné kriminality v olomouckých obvodech. Největší hustota
obecné kriminality se ve všech třech sledovaných letech nachází v OO PČR Olomouc I a
III. V roce 1998 bylo zaznamenáno 103 skutků na tisíc obyvatel na území obvodu
Olomouc I a 49 skutků v obvodu Olomouc III, přičemž průměr okresu byl 36 skutků na
tisíc obyvatel. Nejinak tomu bylo v roce 2003, kdy relativní počet kriminálních činů
v OO PČR Olomouc I byl 72 a v OO PČR Olomouc III 35. V roce 2008 se průměr okresu
Olomouc snížil na 20 skutků na jeden tisíc obyvatel, maximem byly opět obvody
Olomouc I (52 skutků na tisíc obyvatel) a Olomouc III (38 skutků na tisíc obyvatel).
Celková objasněnost byla v letech 1998 a 2003 33 procent, k roku 2008 klesla o osm
procentních bodů.
Mezi prvním a posledním rokem vzrostl i poměr recidivistů na počtu
objasněných případů z 51 na 71 procent, což v kontextu ubývání kriminality znamená,
že trestná činnost se týká stále užší skupiny obyvatel.

38

Obr. 11 Počet kriminálních činů z kategorie obecných na tisíc obyvatel

39

5.2 Celková kriminalita
Celková kriminalita je souhrnnou kategorií, která sumarizuje všechny předešlé
skupiny kriminálních činů. Na rozdíl od obecné kriminality zde nezaznamenáváme
pravidelný pokles kriminality v čase. To je způsobeno vlivem hospodářské a zbývající
kriminality, kde tuto tendenci nenajdeme. V roce 1998 bylo v souhrnné kategorii
celková kriminalita zaznamenáno na území okresu Olomouc 9099 činů (což činí 41
skutků na tisíc obyvatel). O pět roků později jich bylo 6668 (30 činů na tisíc obyvatel),
zde je nejvíce patrný sestupný vliv výskytu obecné kriminality, ovšem v roce 2008 bylo
zaznamenáno celkem 6673 činů (29 činů na tisíc obyvatel). Pokles obecné kriminality
zde byl zcela vyrovnán především nárůstem kriminality zbývající.
Výjimkou není ani prostorové rozmístění hustoty kriminálních činů v přepočtu
na jeden tisíc obyvatel. Stejně jako u předchozí skupiny jsou nejrizikovější OO PČR
Olomouc I a vždy s velkým odstupem OO PČR Olomouc III. V roce 1998 byla v centru
Olomouce koncentrace 117 trestných činů na tisíc obyvatel a v obvodu Olomouc III 56
činů. Velká hustota kriminálních činů byla také v OOP Město Libavá, kde byl relativní
počet zaznamenaných skutků shodný s obvodem Olomouc III. Zde se ale situace do
roku 2003 zlepšila na 26 skutků na tisíc obyvatel. I v tomto roce byl největší počet
spáchaných trestných činů v OOP Olomouc I (91 činů na tisíc obyvatel) a Olomouc III
(43 činů na tisíc obyvatel). V roce 2008 stoupla celková kriminalita především v OO PČR
Olomouc III, tedy kolem hlavního vlakového nádraží na 52 trestných činů na tisíc
obyvatel, největší hustota ovšem byla znovu v centru Olomouce (67 činů na tisíc
obyvatel), kde se situace postupně zlepšuje.
Tradičně nejmenší hustotu kriminality má ve všech třech sledovaných letech OO
PČR Lutín, kde celková kriminalita klesla ze 17 na 13 případů na tisíc obyvatel. Podíl
objasněných případů na celkovém počtu zjištěných kriminálních činů ve všech třech
sledovaných letech kolísá okolo 40 procent. Mezi obvody s nejvyšší objasněností
případů patří Město Libavá, Lutín nebo Litovel. Naopak nejmenší podíl objasněných
případů je v olomouckých obvodech, úplně nejméně potom v samotném centru
krajského města.
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Obr. 12 Počet kriminálních činů na tisíc obyvatel

41

250,0

200,0
Majetkové trestné činy
Ostatní trestné činy
Zbývající kriminalita

150,0

Hospodářské trestné činy
Obecná kriminalita
Celková kriminalita

100,0

50,0
1998

2003

2008

Graf 1 Vývoj vybraných kategorií kriminálních činů v letech 1998 – 2008 (%) vyjádřený
pomocí bazických indexů

5.3 Kriminální činnost pod vlivem alkoholu
O nárůstu kriminální činnosti ohrožení pod vlivem návykové látky nebo opilství
již bylo zmíněno v kapitole 4.8 o zbývající kriminalitě. Nyní se podívejme na podíl činů
spáchaných pod vlivem alkoholu na celkové kriminalitě. Jak je patrné z grafického
znázornění, tato statistika je proměnlivá jak v čase, tak i prostoru. Obecně však lze říci,
že trestná činnost pod vlivem alkoholu s přibývajícím časem roste.
V roce 1998 bylo zaznamenáno 321 činů pod vlivem alkoholu, což činilo osm
procent z počtu objasněných případů. V roce 2003 to bylo o pět procentních bodů více.
V roce 2008 bylo na území olomouckého okresu zaznamenáno 397 kriminálních činů
spáchaných pod vlivem alkoholu, což je 16 procent z celkového počtu objasněných
případů. Maximem je 24% podíl ve Velké Bystřici v roce 2003, minimem 6,7 procenta
v centru Olomouce v roce 1998.
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Obr. 13 Podíl trestných činů spáchaných pod vlivem alkoholu na počtu
objasněných případů
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6 ZÁVĚR
Prostorové rozmístění kriminálních činů, které jsme vysledovali v předchozích
kapitolách, potvrdilo počáteční hypotézu, že největší hustota kriminality se nachází
v městě Olomouci, jakožto dopravním, společenském, politickém i kulturním centru
regionu. Zvýšená koncentrace obyvatel podněcuje čilý noční ruch ve městě, který
s sebou nese i svá úskalí v podobě rizik násilných a mravnostních trestných činů. Ty
mají nejvyšší koncentraci právě v samotném centru města, kde se nachází hned několik
parků a nechvalně proslulých přilehlých zákoutí. Jako příklad uveďme obávanou
Mlýnskou ulici.
Střed města Olomouce je rovněž lokalitou sídel různých firem, které zde mají
kanceláře, jsou zde nejrůznější obchody, zázemí služeb, a také poměrně drahé a dobře
vybavené byty, jež jsou velkým lákadlem pro nejrůznější zloděje. Centrum Olomouce je
protkané sítí městské hromadné dopravy, která je jedním z nejčastějších terčů
kapesních krádeží. V historické části Olomouce můžeme nalézt bezpočet restauračních
zařízení a různých pivnic, které rovněž zvyšují pravděpodobnost výskytu nepozorných a
společensky unavených lidí, které jsou snadným a častým cílem kapesních zlodějů.
V tomto ohledu se k samotnému centru Olomouce přidává i lokalita okolo hlavního
vlakového nádraží, které je jakožto nejdůležitější dopravní uzel Olomouckého kraje
lokalitou s pohybem velkého množství obyvatelstva, což rovněž přitahuje pozornost
kriminálníků.
Město Olomouc je bezesporu největším ekonomickým centrem nejen okresu,
ale i kraje. Proto není divu, že se zde nachází největší koncentrace hospodářské
kriminální činnosti, jako úvěrové či pojistné podvody, krácení daní nebo neoprávněné
držení platební karty. Podíl objasněných skutků však klesá, což svědčí o větší
důmyslnosti a připravenosti pachatelů.
Zatímco tendence výskytu obecné kriminality je sestupná, najdou se i kategorie
trestných činů, které se za poslední léta výrazně zvýšily. Nejnápadnějším
představitelem je kategorie zbývajících trestných činů. Mezi nejčetnější trestné činy
v této kategorii patří například zanedbání povinné výživy, které může souviset
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s rostoucí mírou rozvodovosti nebo dopravní nehody z nedbalosti. Není žádným
tajemstvím, že s pokrokem techniky se zvyšuje nejen dostupnost automobilů středním
a nižším sociálním vrstvám občanů, ale také technické vybavení aut, které umožňuje
čím dál více rychlejší a nebezpečnější jízdu. Čím dál větší popularitu získává mezi
mladšími vrstvami obyvatel požívání alkoholu a jiných návykových látek, což může být
jednou z příčin často vyskytujícího se kriminálního činu ohrožení pod vlivem návykové
látky nebo alkoholu.
Co se týká skutků spáchaných pod vlivem alkoholu, zde nesledujeme dominanci
olomouckých obvodů, jako u většiny kategorií. Tento jev lze vysvětlit tak, že v méně
urbanizovaných venkovských oblastech je větší tradice častého, ne-li každodenního
navštěvování hostinců či pivnic. Navíc je zde tradiční výroba a konzumace vlastního
domácích alkoholických nápojů.
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7 SUMMARY
The purpose of my bachelor work was focused on criminal offenses themselves, its
evolution in monitored period time, its location in Olomouc region and criminal
geography at all. It also describes and defines region subunits – smaller police districts.
One of the main aims is to specify the most dangerous and the safest places in this
locality, according to specific crimes.
Not only the methods of my work were to determine a teoretical scheme, analyze
police statistics, make interviews with police director and headmasters of towns, but I
also had to qualify criminal offenses in general.
Subsequently, I processed data in GIS into maps and cartodiagrams showing us exact
location and concetration of criminal offenses.
To sum up, I discribed discovered relationships between location and time of crimes
and its causes.
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