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ABSTRAKT 
Mapovanie kriminality nie je novým pojmom v oblasti analýzy kriminality vo svete. Možnosti mapovania 
kriminality sa výrazne zvýšili rozvojom geografických informačných systémov, rovnako sa výrazne zlepšili aj 
možnosti pokročilých analýz, ktoré posunuli využiteľnosť výsledkov mapovania výrazne dopredu. Výsledky 
mapovania sa využívajú pre policajné zložky ako aj pre širokú verejnosť. Príspevok sa venuje aktuálnym 
trendom v tejto oblasti vo svete a na Slovenku.  
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Analýza kriminality, Geografické informačné systémy, Prevencia kriminality 
 
ABSTRACT 
Crime mapping is not a new term in the area of crime analysis in the world. The capability of crime mapping 
have been increase with development of geographical information systems as well as capabilities of advanced 
analyses which moved the usefulness of mapping results significantly ahead. The results of the mapping are used 
for police forces as well as the general public. Paper focuses on current trends in this field in the world and in 
Slovakia.  
 
KEY WORDS: Crime analyzes, Crime prevention, Geographic information system 
 
 
ÚVOD 
 
Rozšírením geografických informačných systémov (GIS) sa výrazne posunuli možnosti mapovania kriminality. 
Každoročne rastie počet krajín, ktoré využívajú mapovanie na analýzu kriminality. Na základe skúseností je 
možné povedať, že mapy kriminality majú význam ako pre policajné zložky tak aj pre širokú verejnosť. Mapy 
ako kartografické dielo majú vyššiu vypovedaciu hodnotu oproti klasickým tabuľkovým výstupom a poskytujú 
predovšetkým údaje o priestorovej distribúcii javov. Lepšia informovanosť širokej verejnosti o stave, štruktúre 
kriminality a rizikových oblastiach, majú pozitívny vplyv vo forme zvýšenej ochrany obydlí zo strany 
obyvateľov. Pre policajné zložky je ich uplatnenie široké a môže ísť napríklad o [1]:  

 identifikáciu miest s vysokou koncentráciou kriminálnych javov,  
 plánovanie hliadok,  
 využitie prehľadov a príprava podkladov v krízovom a strategickom riadení,  
 analýzy trendov kriminality v čase, 
 geografické profilovanie,  
 vytvorenie prehľadov o aktuálnej situácii v danom meste/regióne,  
 monitorovanie účinnosti preventívnych opatrení,  
 analýza trás páchateľa. 
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MAPOVANIE KRIMINALITY VO SVETE 
 
Myšlienka analýzy kriminality v závislosti od priestorovej zložky je stará a datuje sa až do roku 1829, kedy vo 
Francúzsku vznikla prvá mapa kriminality. Výrazný pokrok nastal po roku 1920, kedy sa do výskumu zapojila 
Univerzita v Chicagu. Už v roku 1927 boli položené základy mapovania gangov. V roku 1929 bola spracovaná 
mapa s lokalizáciou adries 9 000 páchateľov alebo delikventov s vyznačením chudobných, sociálnych deviantov. 
Od 60-tých rokov sa záujem o mapovanie kriminality presunul do Kanady a Anglicka. Od 60 tých rokov už boli 
mapy kriminality v USA vytvárané automatizovane. V 80-tych rokoch bol v USA vyvinutý špecializovaný 
softvérový nástroj CMMA – Crime Mapping and Analyses Aplication v spolupráci s políciou v New Yorku. 
Cieľom bolo vytvorenie nástroja na sledovanie rozmiestnenia a zmien v štruktúre kriminality. Tento nástroj 
v sebe zahŕňal 4 nástroje na tvorbu máp a priestorové analýzy a to nástroje na tvorbu kartogramov, tvorbu máp 
hustoty kriminality založenú na Kernelovom odhade, prípravu Voronoi diagramov pre jednotlivé druhy 
kriminality slúžiacich na analýzu pokrytia regiónov a tvorbu animácií na porovnávanie kriminality v čase. Tento 
softvér bol navrhnutý aby si nevyžadoval množstvo znalostí od obsluhujúceho personálu a zároveň aby mali 
výsledné mapy vysokú vypovedaciu schopnosť.  
Pod mapovaním kriminality rozumieme zaznamenávanie incidentov do priestoru za účelom ich ďalšej analýzy, 
zisťovania trendov a pod. Mapy sú dôležitým analytickým nástrojom, ktorý poskytuje množstvo informácii a sú 
spracované na základe priestorových, ale aj nepriestorových teda atribútových údajov. Atribútové údaje 
popisujú, charakterizujú priestorové údaje, ktorými sú objekty alebo javy viazané sa na konkrétnu geografickú 
polohu. V prípade mapovania kriminality môžu byť atribútovými údajmi napr. údaje o druhu trestnej 
činnosti, čase spáchania trestného činu, výške škody a pod. Priestorovým údajom je konkrétne miesto spáchania 
trestnej činnosti. Počet atribútových údajov nie je obmedzený a ich štruktúra a obsah závisí od cieľa analýz. 
V rámci analýz kriminality je vhodné rozšíriť atribútové údaje aj o rôzne typy štatistických údajov napr. o 
demografické, socio-ekonomické a pod, z dôvodu výskumu závislostí kriminality na týchto špecifických 
údajoch. GIS ponúkajú možnosti analýz priestorovej aj atribútovej zložky. Priestorové analýzy môžu byť použité 
k zhodnoteniu, výpočtom, predvídaniu, interpretácii a pochopeniu informácií. Medzi typické analýzy patria:  

 dotazovanie na databázu – prehľadávanie databázy,  
 štatistické analýzy,  
 topologické prekrytie,  
 mapová algebra,  
 interpolačné metódy,  
 lokalizačné a alokačné funkcie,  
 analýza vzdialenosti,  
 sieťové analýzy [2].  

 
Súčasné trendy vo svete v tejto oblasti je možné rozdeliť do 2 hlavných oblastí a to:  

 Aktívne využívanie výsledkov mapovania na ďalšie analýzy kriminality  
 Prezentácia výsledkov mapovania kriminality na webovom portáli 

 
V niektorých krajinách najmä v USA a Veľkej Británii sa aktívne využívajú výsledky mapovania kriminality. 
Výskum v tejto oblasti napreduje a najmä v týchto smeroch:  

 hot spot analýzy,  
 analýza rizikových oblastí,  
 mapovanie miest opakovane napádaných trestnou činnosťou,   
 geografické profilovanie. 

 
Hot spot analýzy sú jednou z foriem analýzy koncentrácie javov v priestore. Vo všeobecnosti môžeme povedať, 
že hot spoty sú miesta, kde dochádza k zhlukovaniu - akumulácii javu. V prípade kriminality ide o miesta 
s častým výskytom kriminality. Metódy hot spot analýzy identifikujú územie s vysokou rizikovosťou na základe 
lokalizovaných dát. Jednou z prvých významnejších štúdii v oblasti hot spotov bola priestorová analýza viac ako 
320 000 tiesňových volaní na polícii na viac ako 100 000 adresách v Minneapolise v roku 1986. Analýzou bolo 
zistené, že z 3,3% adries bolo uskutočnených 50,4% všetkých volaní, ku ktorým bola vysielaná policajná 
hliadka. Intenzívne hliadkovanie v časoch s najväčším výskytom malo pozitívne výsledky a viedlo k zníženiu 
kriminality v danej oblasti. [3] Existuje niekoľko techník pre analýzu hot spot (aj samotné nástroje vrámci 
priestorových nástrojov). Medzi najvyužívanejšími metódy sa zaraďujú takzvané elipsy smerodajných odchýlok 
(Spatial Ellipsas), tematické mapovanie administratívnych území, kvadrantovú metódu a jadrové odhady s 
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využitím funkcie Kernel density. Ukážka výsledku hot spot analýzy je na obr.1. [1] Pri analýze sa porovnávajú 
objekty a ich hodnoty vzhľadom k susediacim objektom a ich hodnotám. Objekt s vysokou hodnotou je 
zaujímavý, ale nemusí byť štatisticky významný hotspot. Aby bol štatisticky významným, objekt musí mať 
nielen vysokú hodnotu a musí byť obklopený objektmi s vysokými hodnotami. [4] Analýzy sú využiteľné pri 
analýze zmien distribúcie kriminality v priestore, k plánovaniu a vyhodnocovaniu preventívnych opatrení a pod.  
 

 
Obr. 1 Hot spot analýza priestupkov v Košiciach – rok 2013 využitím analýzy Kernel Density 

 
Analýza rizikových oblastí (Risk terrain modeling, RTM) je skupinou techník, ktorých cieľom je identifikovať 
lokality so zvýšeným rizikom kriminality. Vychádza z princípu mapovania rizík. Mapovanie rizík je procesom 
hodnotenia, pri ktorom sa identifikujú územia s rôznou úrovňou rizika. Výsledná mapa rizika umožňuje 
identifikovať zloženie a úroveň rizika pre každú časť hodnoteného územia [5]. V mapovaní rizík ide o 
klasifikáciu a kvantifikáciu rizík/rizikových faktorov vo vzťahu k územiu, ide o hodnotové vyjadrenie rizika na 
mape. Pod rizikovými faktormi sú chápané konkrétne typy objektov ako napr. banky, školy, zastávky, čerpacie 
stanice, pre ktoré sa stanoví miera rizika. [1] Výstup z tejto analýzy je podobný ako z hot spot analýzy, ale 
v tomto prípade ide o analýzu, ktorá sa sústredí na identifikáciu oblastí alebo lokalít s vysokou 
pravdepodobnosťou páchania trestnej činnosti. 
 
Mapovanie miest opakovane napádaných trestnou činnosťou (Metóda opakovanej viktimizácie - near-repeat 
victimisation) je je založená na predpoklade, že k niektorým budúcim trestným činom dôjde v určitej 
vzdialenosti a v blízkom čase. Opakovaná viktimizácia (Repeat victimisation) je jav, kedy sa rovnaká osoba 
alebo rovnaké miesto stáva terčom trestnej činnosti viac ako jedenkrát za určité časové obdobie. Na Slovenku sa 
pojem viktimizácia nevyužíva v súvislosti „miestom“, ale v zahraničnej literatúre je to pomerne časté. Ide 
o viktimizáciu samotného cieľa. Opakovaná trestná činnosť je na tom istom mieste, ale nemusí byť páchaná tými 
istými páchateľmi. Cieľ sám o sebe teda funguje ako ľahko dosiahnuteľný cieľ (angl. flag). To potvrdzuje aj 
výskum Ericsona, ktorého záverom bolo, že 76 % páchateľov vlámaní sa opakovane vracalo na miesto činu. Ako 
dôvod udávali, že daný dom bol ľahko dosiahnuteľný a už ho poznali, alebo bolo dôvodom, že pri 
predchádzajúcej lúpeži ešte zanechali v dome hodnotné predmety. [ 6]   
 
Geografické profilovanie je metóda analýzy relevantných údajov a poznatkov súvisiacich s miestami, kde sa 
odohrali trestné činy, za účelom identifikovať páchateľa. Využívajú sa údaje a poznatky priamo z vyšetrovania 
miesta činu. Dôležité sú poznatky najmä o znalosti miesta činu a širšieho okolia, jeho aktivity na mieste a pod. 
[3] Metóda využíva algoritmy na identifikáciu bydliska páchateľa, ktoré sú založené na predpokladoch, že:  

- S rastúcou vzdialenosťou od bydliska klesá pravdepodobnosť spáchania trestného činu,  
- V najbližšej vzdialenosti od bydliska je nízka pravdepodobnosť spáchania zločinu kvôli vysokému riziku 

odhalenia.  
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Rôzne štúdie dokázali, že vzdialenosť ktorú páchateľ absolvoval k miestu trestného činu je obvykle veľmi krátka 
– vo všeobecnosti je možné povedať, že je to od 2-3 km od miesta bydliska. Napr. analytik Andy Brumwell vo 
West Midlands vo Veľkej Británii na základe analýzy 258 074 trás páchateľov v priebehu 2 rokoch zistil, že 
približne polovica trás bola kratšia ako pol kilometra. Susan Wernicke, analytička kriminality z kansaského 
mesta Overland Park, publikovala v roku 2000 ešte podrobnejšiu správu o mladistvých delikventoch. Dospela k 
záveru, že páchatelia vo veku 11 rokov páchali zločin v priemere 1700 metrov od svojho bydliska. Táto 
vzdialenosť sa s vekom postupne zvyšovala a u 17 ročných sa zvýšila na 4,5 kilometra; čo súvislo s možnosťou 
použiť automobil. [1]  
 
Druhou veľkou oblasťou sú webové portály zamerané na prezentovanie výsledkov mapovania kriminality. 
Webové riešenia sú zamerané na publikovanie a prezentáciu geopriestorových informácií prostredníctvom 
webových aplikácií s obmedzenými možnosťami editácie obsahu. Sú určené pre používateľov, od ktorých sa 
neočakávajú odborné znalosti technologického pozadia a metód spracovania údajov. Ich funkcionalita je 
dostupná vo vopred pripravenej, veľmi jednoduchej a intuitívnej forme [7]. Ich hlavnou výhodou je 
informovanie obyvateľov, čo sa deje v ich okolí. Na kvalitných portáloch sú údaje aktualizované priebežne. 
 
Na spomínanom princípe spustila spoločnosť Omega Group na webových stránkach www.crimemapping.com 
aplikáciu informujúcu obyvateľov o kriminálnych činoch v ich okolí vo vybraných častiach USA. Používatelia 
prostredníctvom nej môžu zistiť, aké trestné činy sa v susedstve stali, a to aj s presnou lokalizáciou týchto 
udalostí (obr. 2). Každá z nich je charakterizovaná stručným popisom (prepadnutie, držanie drog, krádež auta 
atd.), časom a miestom činu. Súčasťou aplikácie je tiež funkcia automatického upozornenia na novo ohlásenú 
udalosť v okolí zadaného miesta (napríklad miesta bydliska). K mapovým výstupom je možné vytvoriť 
tabuľkový alebo grafový výstup so základnými štatistickými údajmi. 
 

 
Obr. 2 Ukážka z web portálu www.crimemapping.com 

 
V Austrálii v časti Queensland sú dostupné mapy kriminality, ktoré sú doplnené aj o možnosť základných analýz 
ako sú napr. zobrazenie hustoty kriminality, časovej osi, grafov a pod. Výhodou aplikácie je možnosť výberu 
konkrétnej lokality, časového horizontu ako aj trestnej činnosti. [8] Vo Veľkej Británii sú mapy kriminality 
dostupné na stránke www.plumplot.co.uk, kde sú ku klasickým údajom ku kriminalite (lúpeže, vlámania, násilná 
trestná činnosť, držanie zbrane, anti sociálne správanie) sú pridané aj údaje o miestach dopravných nehôd so 
zvýraznením miest vyššej koncentrácie (obr. 3). Mapy sú spracované na úroveň okrskov a sú doplnené o údaje 
o obyvateľstve. [9] 
 

 
 

http://www.crimemapping.com/
http://www.crimemapping.com/
http://www.plumplot.co.uk/
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Obr. 3. Mapa miest so zvýšeným počtom dopravných nehôd (www.plumplot.co.uk) 

 
MAPOVANIE KRIMINALITY NA SLOVENSKU 
 
Od roku 2013 zverejňuje Ministerstvo vnútra na svojom webe mapy trestných činov v Slovenskej republike. 
Polícia tak ponúka pohľad na počet zistených trestných činov spáchaných v jednotlivých policajných okresoch. 
Mapy trestných činov sú pripravované pre určité typy trestnej činnosti a to ekonomickú, mravnostnú, násilnú, 
majetkovú a celkových zistených trestných činov. Sú aktualizované štvrťročne (obr. 4)  

 
Obr. 4 Mapa trestných činov v SR za 2. štvrťrok 2016 (www.minv.sk) 

 
Tieto mapy sú dobrým zdrojom informácii pre porovnanie jednotlivých okresov ako aj pre sledovanie vývoja 
v týchto okresoch.  
Mapy na úrovní mesta boli v rámci Slovenska prvý krát zostavené a prezentované na Vysokej škole 
bezpečnostného manažérstva v Košiciach, kde vznikli v rámci dvoch realizovaných projektov a to v roku 2013 
a 2015. V roku 2013 bol realizovaný projekt Mapa kriminality mesta Košice, ktorý bol podporený Radou vlády 

http://www.plumplot.co.uk/
http://www.minv.sk/?mapy_TC_v_SR_2015
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Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality s označením projektu 77/KE/2013. Cieľom projektu bola analýza 
možností využitia dostupných dát poskytnutých Policajným zborom ako aj Mestskou políciou pre účely 
mapovania kriminality. Boli identifikované kľúčové problémy a nedostatky zberu údajov Policajným zborom SR 
ako napr.: 

 veľká skupina údajov nemala úplnú lokalizáciu,  
 údaje sú zbierané na úroveň obvodných oddelení, ktoré nezodpovedá členeniu na mestské časti, čo 

znemožňuje analýzy kriminality v závislosti od demografických a iných ukazovateľov a pod.. 
 
Mapy v roku 2013 boli zostavené len zo štatistických údajov na úroveň obvodných oddelení (obr. 5). 
Podrobnejšie mapy boli vytvorené z údajov poskytnutých Mestskou políciou v Košiciach, ktoré boli 
geokódované a analyzované (obr. 6). 
 

  
Obr. 5 Mapa podielu jednotlivých druhov kriminality 
v roku 2012 v meste Košice vytvorená zo štatistických 

údajov poskytnutých Policajným zborom SR. [2] 

Obr. 6 Mapa priestupkov prepočítaných na raster 
veľkosti 250 x 250m za rok 2010 vytvorená z údajov 

Mestskej pozície [2] 
 
 
 
V roku 2015 bol realizovaný druhý projekt a to Analýza kamerového systému v prostredí geografických 
informačných systémov, ktorý bol taktiež podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu 
kriminality. V rámci projektu boli spracované priestupky od roku 2011 do roku 2015. Celkovo bolo v rámci 
mesta Košice spracovaných 216 815 priestupkov za skúmané obdobie. Cieľom projektu bolo na konkrétnych 
lokalitách analyzovať stav pred, počas a po inštalácii kamier. Vstupné údaje z Mestskej polície boli priestorovo 
lokalizované, zadaním adresy a následným geokódovaním. Boli spracované mapy priestupkov podľa 
jednotlivých druhov priestupkov pre každý zo sledovaných rokov, mapa akumulácie priestupkov rasterizáciou 
a hot spoty. Samostatne bola spracovaná vrstva s pozíciou kamier, ku ktorým boli pridané údaje o dátume ich 
inštalácie. Výsledky priestorových analýz a hot spotov v meste Košice potvrdili, že je dôležitý správny výber 
lokality na umiestnenie kamier. Na konkrétnych príkladoch bol poukázaný pozitívny vplyv kamier ako napr. 
v Starom meste ako aj diskutabilnosť účinnosti kamerového systému na sídlisku napr. v mestskej časti Nad 
jazerom v Košiciach.  
 
Výsledky projektu ďalej potvrdili, že: 

 uskutočnené preventívne aktivity spôsobujú presun kriminality do okolitých častí, 
 počet priestupkov sa medziročne nehýbe viac ako o 10%, ale výrazne sa mení ich distribúcia 

v priestore (obr. 7) 
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Obr.7 Zmeny v distribúcii priestupkov v mestskej časti Košice - Západ. Zľava roky 2013, 2014 a 2015.[1] 

 
Na vyvodenie jednoznačných záverov by bolo potrebné skúmať aj ďalšie súvislosti ako napr. sociologické, 
migráciu sociálnych skupín v rámci skúmaného priestoru, vekovú štruktúru obyvateľstva. Celkovo oba projekty 
realizované na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach potvrdili, že výsledky mapovania 
poskytujú zaujímavé výsledky a sú využiteľné pre prax.  
 
 
ZÁVER 
 
Mapovanie ako proces zberu údajov sa dostáva do popredia v mnohých oblastiach. Na Slovenku je najviac 
využívaný v oblasti environmentu. V oblasti bezpečnosti, napriek širokým možnostiam využitia, je mapovanie 
využívané len obmedzene. Mapovanie kriminality, ale aj všetkých ostatých rizík je dôležitým a cenným zdrojom 
informácii pri plánovaní a vyhodnocovaní akéhokoľvek druhu opatrení a pod. Výsledky výskumov mapovania 
kriminality zo sveta, ale aj zo Slovenka potvrdzujú ich pozitívne využitie v praxi. Na Slovensku je však ich 
využívanie do značnej miery obmedzené nevhodným zberom údajov. Napriek tomu je možné analyzovať údaje 
zbierané Mestskou políciou, na základe ktorých je možné zostaviť výstupy využiteľné pre vyhodnocovanie 
a plánovanie preventívnych opatrení ako aj sledovať trendy vo vývoji priestupkov.  
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