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1  ÚVOD 

 

 

Sčítání lidu se v Českých zemích provádí už od r. 1869 . Vzhledem k tomu, že toto 

statistické šetření se vztahuje vždy k nějakému území (je možno získat data až na úrovni 

obcí), je jeho přirozeným výstupem nejen souhrn všech číselných dat, ale i mapa. 

Dotazníkový list pro osoby obsahuje 25 otázek, pro domy 13 a pro byty 19. Zobrazení 

nejenom těchto položek, ale i jejich kombinace či jevů odvozených na základě těchto 

údajů dává možnost vytvoření mnoha map.  

V jednotlivých kapitolách bude postupně rozebrána problematiku tvorby 

tematických map a bude se hledat nejvhodnější způsob zobrazení dat ze Sčítání lidu, 

domů a bytů 2001 (dále jen Sčítání).  

 Poslední část je věnována zamyšlení se nad možností různé interpretace stejných 

dat a jejich zobrazení tak, aby vyvolávala různý dojem. Jejím účelem je nejen 

předvedení nevhodných postupů, ale hlavně schopnosti tematické kartografie záměrně 

zkreslit objektivní realitu.  

 

 

1.1 Cíle práce  

 

Cílem této bakalářské práce je popsat postupy tvorby tematických map a doplnit je 

konkrétními příklady. Z použité literatury má nejobsáhlejší výčet tematických metod 

a případů, kdy se používají, literatura R. Čapka a kol. (1992). Ty jsou použity jako 

výchozí a posouzeny podle vhodnosti jejich použití nad daty Sčítání. Předpokladem je, 

že podobně jako v běžné praxi, i při zaměření se na jeden konkrétní soubor dat bude 

nejpoužívanější metodou kartogram a kartodiagram. 

Data, ze kterých práce vychází, jsou zveřejněna na oficiálním serveru Českého 

statistického úřadu. Jsou také dostupná v tištěné podobě. Vzhledem k velikosti dat ze 

Sčítání se budou rozebírat pouze vybrané jevy, a to ty, které jsou v pramenném díle 

zařazeny do části zvané Územní přehledy nebo jsou částí regionálních statistik. Další 

datové části zvané obyvatelstvo, domácnosti a domy a byty jsou uvedeny pouze pro celé 
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území ČR a je tudíž nesmyslné pro ně tvořit mapu. Vybrané ukazatele ale budou jak 

z okruhu znaků kvalitativních, tak kvantitativních znaků intenzivních i extenzivních, 

aby na jejich příkladě bylo možno odvodit mapu pro ostatní jevy.  

Vedlejším cílem je dokázat příkladem na datech Sčítání, že záměrným použitím 

nevhodných postupů je možné vytvořit mapu, která zkresluje skutečnost podle potřeb 

zadavatele. 

Cílem této práce není podat vysvětlení prostorového rozložení mapovaných jevů 

nebo nad nimi vyvozovat jiné závěry, ani hodnotit jiná, již vytvořená mapová díla nad 

stejnými daty. 

Při zpracování map bylo využito následujících programů: pro hranice územně 

správních jednotek, tvorbu kartodiagramů a některých kartogramů program ArcMAP, 

verze 9.2. Ostatní mapy jsou vytvořeny v programu pro vektorovou grafiku Adobe 

Illustrator CS 2. V tom jsou také dotvářeny některé mapové prvky i konečná úpravu 

všech map. Mapa anamorfózy, která byla vytvořena v analogové podobě, byla do 

digitální podoby překreslena v programu OCAD 8.  
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2  PROBLEMATIKA TEMATICKÝCH MAP  

 

 

2.1 Sčítání obyvatelstva  

 

Historie sčítání obyvatelstva má v Českých zemích poměrně dlouhou tradici. Již od 14. 

století jsou známy tzv. berní seznamy, které sepisovaly poddané. Tyto soupisy se ale 

nekonaly pravidelně. Až v roce 1702 bylo provedeno sčítání označované jako solní, 

které mělo částečně úřední charakter. Hlavním účelem sčítání bylo vytvořit soupisy pro 

účely fiskální či vojenské. Dalším významným obdobím byla vláda Marie Terezie, která 

pro účely sčítání zavedla i číslování domů a dědičnost příjmení.  

 Za první moderní sčítání se považuje to, které bylo provedeno v roce 1869. Od 

tohoto sčítání byla také ustanovena perioda opakování po 10ti letech. Po rozpadu 

Rakouska-Uherska  se sčítání konalo stále poměrně pravidelně, ale díky složitému 

politickému vývoji ne přesně po deseti letech. Proto je poslední sčítání provedeno 

v roce 2001. Naše statistické záznamy obyvatelstva jsou tedy v porovnání se světem 

bohaté a sahají hluboko do minulosti. 

 Rozhodným okamžikem, pro který mají být data ve Sčítání lidu, domů a bytů 

2001 platná, byla zákonem určena půlnoc z 28. 2. na 1. 3. 2001. Bylo provedeno formou 

dotazníků; jeden pro osoby, druhý pro domy a třetí pro byty. Data byla sebrána 

a zpracována Českým statistickým úřadem, který 13. 12. 2005 uveřejnil oficiální 

výsledky na svých internetových stránkách. Hlavní část se nazývá Pramenné dílo 

a obsahuje data pro celou Českou republiku na úrovni krajů a okresů. Další části jsou 

zvané Krajské ročenky a Okresní ročenky. 

 

 

2.2 Tematické mapy  

 

Charakteristickým prvkem map tematických je, že „narozdíl od map topografických 

a obecně zeměpisných výrazně upřednostňují vyjádření prvku, který je s ohledem na 

tematiku mapy dominantní. Ostatní prvky obsahu se zobrazují potlačeně nebo 
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schematicky, případně vůbec, pokud nesouvisejí s hlavním tématem“ (Veverka 1995). 

Pro mapy zobrazující jevy šetřené ve Sčítání tedy za podklad bude sloužit pouze 

vymezení oblastí místní správy. 

 Vzhledem k charakteru dat ze Sčítání lze usoudit, že všechna budou přiřazená 

určité ploše. Protože osídlení je v Česku poměrně husté a rovnoměrně rozložené, 

nevznikají zde velké neosídlené oblasti (kromě vojenských újezdů). Je tedy přirozené 

sledovat tato data v nejmenší úrovni vztažené k obecním správním obvodům. Jednotlivé 

obce spravují i přilehlé území, ve kterém se nacházejí roztroušené vsi, osady a samoty. 

Tyto plošné jednotky souvisle pokrývají Českou republiku, a na vyšších úrovních se 

spojují v obce s rozšířenou působností, dále v okresy a kraje (Český statistický úřad 

používá i jiný, mezinárodní systém NUTS). Pokud chceme dodržet zásadu úplnosti, je 

přirozené přidělit statistická data těmto celkům.  

Další vlastností dat zveřejněných ve Sčítání je, že všechny jevy (ať už 

kvalitativní, jako např. národnost či nejvyšší dosažené vzdělání, nebo jevy kvantitativní, 

např. hustota zalidnění) jsou vyjádřeny určitou číselnou hodnotou, neboli počtem lidí, 

kteří jsou pro tento jev charakterističtí.  

Díky těmto podmínkám je podle R. Čapka (1992) vhodné či možné použít tyto 

metody: bodových znaků, pohybových čar, stuhové, lokalizovaných diagramů, karto-

diagramu, izolinií, barevných vrstev, areálové, tečkové, kartogramu, dasymetrické 

a anamorfózy. 

Z toho lze dále odvodit, že všechny mapy v této práci budou podle dělení 

předvedeném Murdychem (1987) mapami socioekonomickými (použito dělení podle 

tématu), či při použití dělení podle koncepce mapami analytickými, výjimečně 

komplexními. Mapy třetího charakteru, totiž mapy syntetické, tvořeny nebudou. Takové 

mapy se dělají pro znázornění nějakého dalšího jevu, který byl odvozen třeba dedukcí 

jako nový jev a není tedy přímou součástí pramenného díla. 

 

 

2.3 Rozdělení souboru dat  

 

Obvykle prvním krokem před tvorbou tematické mapy je třídění. J. Kaňok (1992) ho 

definuje jako uspořádání statistického souboru do skupin podle určitého znaku. Dále 

uvádí, že jsou tři základní metody uspořádání: podle časového, prostorového a věcného 
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hlediska. Vzhledem k tomu, že veškeré údaje ze Sčítání se váží k datu 1. 3. 2001  

a třídění podle věcného hlediska (tedy podle jistého kvantitativního či kvalitativního 

charakteru) už udělali statistici při zpracování Sčítání, zbývá rozhodnout pouze 

o prostorovém hledisku. Jak už bylo naznačeno v úvodu, bude v práci použito nejčastěji 

rozdělení České republiky na okresy. Bylo by možné samozřejmě na základě dat ze 

Sčítání vytvořit i tematické mapy pro jiné celky, ve kterých by území bylo rozděleno na 

jednotlivé obce, protože sčítací dotazníky braly za základní jednotku osobu, byt či dům, 

ale pro účel předvedení metod tematické kartografie bude stačit rozdělení na okresy.  

Nyní je tedy soubor statistických dat socioekonomického tématu rozdělen podle 

výskytu v jednotlivých okresech České republiky, aktuálních k 1. březnu 2001. Jsou dvě 

možnosti, jak statistické hodnoty graficky vyjádřit: zaprvé každé můžeme přisoudit 

vlastní symbol (znak, barvu, …), která svým charakterem bude dávat najevo tuto 

hodnotu. V tematické kartografii se pro vyjádření kvality používá symbolů různého 

tvaru , orientace či barvy, pro vyjádření kvantity zase většinou používá různá velikost, 

rastr a barva. Znamená to, že pokud bychom měli mapu o 50 sledovaných objektech 

a každý měl jinou hodnotu, použili bychom k jejich zobrazení 50ti různých znaků. 

Představme si například, že bychom měli černobílý kartogram, ve kterém by bylo 

použito 50 stupňů šedi. Blízké odstíny by splývaly a ztotožnění barvy nějakého území 

s legendou by jistě bylo obtížné. Zadruhé můžeme statistické hodnoty, které mají být 

v mapě, nejprve rozdělit do intervalů, a znak potom přisoudit každému intervalu. Tímto 

postupem se tvorba mapy velice zjednoduší a její přehlednost vzroste.  

Rozdělení dat do intervalů má své pevné zásady. Jsou to zásady úplnosti 

a jednoznačnosti (Kaňok 1992). Úplnost znamená, že je nutné vytvořit tolik tříd 

o takovém rozsahu, aby všechna data ze statistického souboru byla zařaditelná. 

V datech ze Sčítání je například zkoumána národnost. Pokud by byli občané podle  

ní rozděleni na Čechy, Moravany, Slováky, Romy, Ukrajince, Poláky, Němce 

a Vietnamce, tak do těchto kategorií můžeme podle výsledků Sčítání zařadit 97 % 

obyvatel Česka. To ovšem není dostačující, podle zásady úplnosti je třeba ještě přidat 

alespoň kategorii „ostatní“, kam spadnou zbylá 3 % obyvatel. U dotazníkových šetření, 

jehož princip používalo i Sčítání, vzniká ještě jedna zvláštní kategorie: „nezjištěno“. Ta 

zahrnuje obyvatele, kteří příslušnou část dotazníku vyplnili špatně nebo vůbec. 

Jednoznačností je myšlena zásada, že každá statistická jednotka spadá právě do jedné 

kategorie. Jako nevhodný příklad rozdělení intervalů lze uvést rozdělení obcí podle 
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hustoty zalidnění 0 – 100,100 – 200, 200 – 300, atd. Pokud nějaké město má hraniční 

hustotu 200, nedá se posoudit, do které kategorie náleží. 

 

 

2.3.1 Počet interval ů 

 

Kaňok (1992) se zabývá touto problematikou a navrhuje pro počet tříd u kvantitativních 

znaků použít následující postupy: písmenem n označuje počet statistických jednotek 

v souboru, písmenem m počet tříd. Pokud je třídící znak nespojitý a vyskytuje se jen 

v málo variantách, může vytvářet každá tato hodnota samostatnou třídu. Jako příklad 

může sloužit počet dětí matek: většina matek bude mít 1, 2, 3 a 4 děti, a tyto hodnoty 

můžeme prohlásit i za jednotlivé třídy. Pro dodržení úplnosti bychom nakonec přidali 

třídu 5 a více dětí. Pokud je třídící znak spojitý či se vyskytuje v mnoha variantách, měl 

by být statistický soubor rozdělen do tříd. Je tedy třeba určit počet tříd a jejich rozsah. 

Pro počet tříd m se mohou nastat dvě krajní možnosti: buďto je tento počet příliš malý, 

a tím se zastře informace o rozdělení jednotek v celé šíři intervalu (nejhůře to může 

dopadnout tak, že všechny jednotky statistického souboru budou v jednom intervalu), 

nebo je naopak příliš velký, a tím se zase sníží přehlednost výsledku a charakteru jejich 

rozložení. Nakonec by to mohlo dopadnout tak, že bude každá jednotka přiřazena do 

samostatné třídy a případně i vzniknou třídy prázdné (když m>n). J. Kaňok dále 

pokračuje odkazem na jiné autory a ti doporučují pro určení počtu tříd použít vzorce: 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

Jako optimální počet udává 5 až 20 tříd, k jejichž počtu je možné dojít 

i empiricky. S tímto názorem se ztotožňuje také M. Monmonier (1996), který 

doporučuje vytvářet intervaly na základě seznámení se s daty. Jako pomůcku uvádí 

přenesení dat na osu. Stupnice ve tvaru úsečky začíná nejnižší hodnotou a končí 

nejvyšší. Má naneseny jednotlivé hodnoty v podobě bodů tak, že pokud se vyskytne 

více pozorování o stejné hodnotě, nanáší se tyto body nad sebe. Pro ukázku jsou tímto 

způsobem znázorněna data ze Sčítání v kapitole Obyvatelstvo podle věku v krajích 
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a okresech (graf č. 1). Každý bod v grafu znázorňuje průměrný věk v okrese. Příslušnost 

bodu k okresu není důležitá, zatím jen sledujeme rozložení hodnot.  

 

Graf č. 1: četnosti okresů podle průměrného věku 

Zdroj: Český statistický úřad 

 

Jak je vidět, body utvářejí určité shluky, které jsou největší poblíž republikového 

průměru 38,8. Seskupení podobných bodů se dá rozpoznat do hodnoty 36,6, dále jsou 

dva body do 37, potom následuje skupinka v intervalu od 37,0 do 37,4, poté jsou tři 

největší shluky do 38,2, do 38,8 a do 39,8. S nejvyššími průměry jsou dva okresy na 

hodnotě 40,4 a jeden na 40,1. Těchto osm skupinek je od ostatních odděleno prázdnými 

místy či zlomy, které lze zjistit nejen okem, ale i některé programy mají funkce na jejich 

vyhledávání. Tímto dělením se ovšem nemusí končit. Podle vzorce (1) by v tomto 

případě byl optimální počet intervalů 9, podle vzorce  (2) menší nebo roven 9 a konečně 

podle (3) jen 7. Jako pomocná čísla jsou jistě užitečná, ale v tomto případě se dá díky 

charakteru rozložení hodnot použít kategorií pouze 6. Sloučit lze totiž první dva, 

protože drží pospolu i přes nepatrnou mezeru v grafu. Jako zlom se dá považovat pouze 

mezera u hodnoty 37 (je výrazná), 37,4, 38,2, 38,8 a 40. Poslední dvě skupinky bych 

opět sloučil, abych četnost každého intervalu pokud možno přiblížil podobné hodnotě. 

Může se ale stát, že extrémní hodnota bude natolik vzdálená od ostatních, že si zaslouží 

vlastní kategorii. Nejvyšší měření má třeba dvakrát vyšší hodnotu, než druhé nejvyšší 

a pokud by obě byla ve stejné kategorii a používala stejný symbol (barvu, rast, …), 

mohl by si čtenář mapy myslet, že jsou obě měření podobná nebo dokonce stejná. 

V případě České republiky to může často být díky výjimečnému charakteru Prahy 

(i v tomto příkladě dominuje Praha, ale její vzdálenost od průměru není vyšší, než 

vzdálenost průměru k opačné, nejmenší hodnotě).  

 

36 37 38 39 40 41 42

průměrný v ěk
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2.3.2 Velikost intervalů 

 

Jsou samozřejmě i početní metody určující uspořádání intervalů. Jako další příklad, na 

kterém budou předvedeny ostatní používané metody, poslouží tabulka Sčítání s názvem 

Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity v krajích a okresech, konkrétně údaj o procen-

tuálním zastoupení nezaměstnaných v celkovém počtu obyvatel a tabulka Trvale 

obydlené byty podle velikosti v krajích a okresech, sloupec byty s jednou obytnou 

místností. Následují grafy na principu předchozího, a je vidět, že nyní se hodnoty 

chovají trochu jinak (viz graf č. 2 a č. 3).  

 

Graf č. 2: četnosti okresů podle nezaměstnanosti 

1 3 5 7 9 11

nezaměstnanost (%)

Zdroj: Český statistický úřad 

 

 

Graf č. 3: četnosti okresů podle počtu bytů s jednou místností 

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000

počet byt ů s 1 místností

Zdroj: Český statistický úřad 

 

Všimněme si, že hodnoty jsou u grafu č. 2 jsou oproti grafu č. 1 rovnoměrněji 

rozložené. I zde bychom samozřejmě mohli uvažovat o tom, že některé body jsou si 

blíže a vytvářejí skupinky (a takovým postupem bychom téměř určitě směřovali k dobré 

mapě), ale tentokrát budou použity jiné metody. U grafu č. 3 je tento rozdíl ještě 

patrnější. Téměř všechny hodnoty jsou seskupeny na stupnici do 12 000, pak následují 
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tři oddělená měření a nejvzdálenější bod (opět příslušející Praze) má hodnotu dokonce 

čtyřikrát vyšší, než druhá nejvyšší hodnota této tabulky. 

Jak se dá spočítat podle vzorců (1), (2), (3), optimální počet kategorií je 7 – 9. 

Z. Murdych (1988) uvádí tyto nejčastěji používané způsoby vytváření stupnic:  

1. rovnoměrným rozdělením celé variační šíře okrouhlými hodnotami, 

2. rozdělením variační šíře okrouhlými hodnotami tak, že stejnými intervaly je 

rozdělen jen úsek velkých četností, 

3. mediánem a horním a dolním kvartilem, 

4. průměrem a průměrnou odchylkou od průměru, 

5. průměrem a směrodatnou odchylkou. 

Podívejme se tedy postupně na jednotlivé možnosti. První z nich, rovnoměrné 

rozdělení na okrouhlé hodnoty, je vhodné použít pro rovnoměrně rozložená data a pro 

mapy, které mají být pro uživatele snáze zapamatovatelné (jako například do školních 

atlasů). Rozdělme hodnoty z grafů č. 2 a 3 rovnoměrně na 8 intervalů. Přehledně jsou 

vypsány tyto intervaly v tabulce č. 1 a na jejich základě vytvořeny názorné mapy 

v příloze č. 1 a č. 2.  

 

      Tab. č. 1: intervaly pro nezaměstnanost a počet bytů o jedné místnosti 

Interval Nezaměstnanost (%) Četnost Byty s 1 místností Četnost 
1 2 - 3 19 0 - 14 000 74 
2 3,1 - 4 17 14 001 - 28 000 1 
3 4,1 - 5 16 28 001 - 42 000 1 
4 5,1 - 6 8 42 001 - 54 000 0 
6 6,1 - 7 7 54 001 - 68 000 0 
6 7,1 - 8 4 68 001 - 82 000 0 
7 8,1 - 9 4 82 001 - 96 000 0 
8 více jak 9 2 96 001  a více 1 

      Zdroj: Český statistický úřad 

 

Jak je na první pohled vidět, mapy mají výrazně odlišný charakter. Mapa neza-

městnanosti budí poměrně vyrovnaný dojem, protože pro rovnoměrně rozložená data je 

vhodné použít rovnoměrně rozložené intervaly. U bytové charakteristiky ovšem spadají 

téměř všechna data do nejspodnější kategorie a většina intervalů je prázdných (tedy 

v mapě se vůbec neobjeví): není pochyb, že tento druh rozdělení v tomto případě 

používat nebudeme. Podívejme se na druhou možnost z výše uvedeného výčtu. Stále se 

hranice intervalů zaokrouhlují, ale posunují se do vhodnějších míst. To se nabízí udělat 

pro data z bytové charakteristiky. Jak již bylo zmíněno, téměř všechny hodnoty jsou pod 
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mezí 12 000. Tyto okresy vyčleníme a vytvoříme pro ně 6 stejně velkých kategorií, 

sedmá pak bude zahrnovat čtyři okresy tuto mez překračující a osmá kategorie bude 

obsahovat pouze extrémní Prahu (důvod je napsán na úvodu této kapitoly). Tabulka č. 2 

tedy přehledně ukazuje hranice nových osmi intervalů a počet okresů do nich 

náležejících.  Příloha č. 3 zachycuje tyto nové intervaly – srovnejme ji s mapou č. 2. 

Nová mapa sice stále vypadá, jako by byla sestavena jen z několika málo barev, ale na 

druhou stranu to vystihuje skutečnost – většina okresů má opravdu velmi nízké, 

navzájem si podobné hodnoty tohoto jevu.  

 

      Tab. č. 2: nové dělení intervalů pro počet bytů  

      o jedné místnosti 

Interval Byty s 1 místností Četnost 
1 méně jak 3 000 18 
2 3 001 - 4 800 29 
3 4 801 - 6 600 12 
4 6 601 - 8 400 7 
5 8 401 - 10 200 6 
6 10 201 - 12 000 0 
7 12 001 - 50 000 4 
8 více jak 50 000 1 

      Zdroj:  Český statistický úřad  

 

Díky tomu, že jsme původní, velmi četnou kategorii rozdělili na nové, není již 

mapa z velké většiny vykreslena jednou barvou a můžeme lépe srovnávat okresy mezi 

sebou. Prázdný interval už je na rozdíl od předchozího dělení pouze jeden.  

Ještě je nutné doplnit, že lze rozdělit hodnoty do zaokrouhlených intervalů 

nestejných délek. Ty se mohou měnit aritmeticky (např. každý další interval by byl 2x 

delší než předchozí), geometricky (velikost následujícího intervalu by rostla 

exponenciálně), nebo i jinak. Na příkladě bytů s jednou místností to je ukázáno 

v tabulce č. 3. Velikost intervalů se mění aritmeticky. 

Každý z intervalů je právě dvakrát delší, než předchozí a obsahuje alespoň jeden 

prvek z variační šíře. Přesto nemusí být tento způsob vhodnější než z tabulky č. 2, 

protože rozložení četností není tak rovnoměrné a intervaly 4 a 5 zahrnují většinu měření 

(podle charakteru dat by ale bylo vhodnější takové rozdělení, kde by dominovaly 

intervaly 1 - 3). Další nevýhoda je ta, že pražský extrém je zařazen do stejné kategorie, 

jako druhé nejvyšší měření. Jak je ale již vysvětleno, toto pozorování si zaslouží být 

samostatně. Mohlo by to vyřešit přidání devátého intervalu, ale to by potom intervaly 7, 
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8 a 9 obsahovaly právě jeden okres a na mapě by to vytvářelo dojem, že tyto tři okresy 

jsou od ostatních rozdílné po stejných „skocích“, což není pravda. Pražský náskok je 

mnohem větší, než rozdíly mezi druhým, třetím a čtvrtým pořadím. 

 

      Tab. č. 3: geometricky rostoucí intervaly pro  

       počet bytů o jedné místnosti 

Interval Byty s 1 místností Četnost 
1 1 300 - 1 500 1 
2 1 501 - 1 900 2 
3 1 901 - 2 700 9 
4 2 701 - 4 300 28 
5 4 301 - 7 500 21 
6 7 501 - 13 900 12 
7 13 901 - 26 700 1 
8 více jak 26 700 2 

      Zdroj:  Český statistický úřad  

 

Nyní budou rozebrány možnosti dělení 3) a 4) podle Z. Murdycha: rozdělení 

intervalů mediánem a kvartily a rozdělení průměrem a průměrnou odchylkou od 

průměru. Jsou to metody, které interval rozdělí na hodnoty pod průměrem (či pod jinou 

střední hodnotou) a nad ním. Jako příklad vhodného použití je mapa, jejímž účelem 

bude předvést uživateli, ve kterých místech České republiky pracuje nadprůměrný 

a podprůměrný podíl ekonomicky aktivních obyvatel zaměstnaných v zemědělství, 

lesnictví a rybolovu. Opět následuje tabulka č. 4, která ukazuje výsledné rozložení 

okresů do těchto intervalů. 

 

           Tab. č. 4: podíl EAO zaměstnaných v priméru  

Interval Podle mediánu Četnost Podle průměru Četnost 
1 méně jak 3,3 % 20 méně jak 3,1 % 18 
2 3,3 % - 5,5 % 18 3,1 % - 5,5 % 20 
3 5,6 % - 7,8 % 19 5,6 % - 8 % 22 
4 více jak 7,8 % 20 více jak 8 % 17 

          Zdroj Český statistický úřad 

 

Nyní jsou intervaly pouze čtyři, ale dají se samozřejmě rozšířit na libovolný 

počet drobnou úpravou podmínek, jako třeba obecné rozdělení na kvantity po šesti, 

osmi, desíti, … , vždy s mediánem jako dělící hodnotou prostředních intervalů. Zatím 

ale budou ponechány pouze čtyři. Řekněme, že mapa má sloužit jen jako pomůcka pro 
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prezentaci většího díla a ne jako podklad pro podrobnější zkoumání, a je tedy vhodné, 

aby byla co nejjednodušší, názorná a snadno zapamatovatelná. Vzhledem k tomu, že 

cílem mapy je vyjádřit postavení nad jistou hodnotou a pod ní, měla by se tomu 

i přizpůsobit metodu znázornění (použité barvy, rastr…). Více o tom v kapitole 2.4.10.  

 

 

Graf č. 4:  okresy ČR podle počtu obyvatel 

Zdroj:  Český statistický úřad  

 

Shodou okolností je v tomto souboru dat medián shodný s průměrem, a tak jsou 

obě tabulky i mapy z nich vytvořené (viz přílohy č. 4 a č. 5) téměř stejné. Je na nich 

snadno vidět, které okresy jsou nadprůměrné a vzhledem k jednoduchému rozdělení na 

čtyři kategorie i prostorový trend, a statistikové by jistě mohli prokázat závislost tohoto 

ukazatele na přírodních či sociálních podmínkách. Tento způsob výběru intervalů je 

podobně s tím, který je rozveden dále, vhodný k použití tam, kde je třeba znázornit 

odchylky od střední hodnoty.  

V bodu 5) je nakonec dělení intervalu podle průměru a směrodatné odchylky. Je 

to poslední ze statistických metod dělení a vcelku podobná předchozím dvěma, ale 

protože je trochu složitější ji vypočítat, aniž by se tím nutně dosáhlo lepšího rozdělení, 

bude rozebrána zvlášť. Směrodatná odchylka σ se spočte podle následujícího vzorce: 

 

      (4) 

 

kde n znamená počet prvků souboru a x jednotlivé prvky. 
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Pokud je hodnot velmi mnoho, dají se uspořádat do grafu, který na jedné ose 

bude sledovat odchylku od průměru a na druhé počet pozorování o této odchylce. 

Většinou při studiu jevů přírodního charakteru (např. výška desetiletých dětí) se tyto 

měření uspořádají do normálního rozložení a sledují Gaussovu křivku (obr. 1). V tomto 

ideálním případě platí, že interval od – 1σ do + 1σ obsahuje 68 % měření. U statistik 

týkajících se sčítání lidu se ale takové rozložení vyskytuje málokdy. Přesto se mu 

některé jevy blíží, např. počet obyvatel v okresech ČR. Je rozdělen na četnosti 

v intervalech o šířce poloviny směrodatné odchylky v grafu č. 4. Mezi hodnotami 

ovšem nejsou zachyceny městské okresy Ostrava, Brno a Praha, protože příliš vybočují 

do pravé poloviny grafu. Sloupce trochu připomínají Gaussovu křivku, ale její vrchol je 

posunut vlevo od průměru a pravá část klesá pozvolněji, než levá. Mimo rámec grafu by 

se navíc nacházely sloupečky pro vynechaná města. Tento odstavec ukazuje, že pro 

charakter dat ze Sčítání není tato metoda vymezení intervalů vhodná. Pro názornost je 

v obrázku č. 2 zakreslena vedle Gaussovy křivky (1) i křivka (2), kterou mají výsledky 

 

Graf č. 5:  průměrný věk obyvatel v okresech ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Český statistický úřad 

 

sčítání větší tendenci vytvářet. Vyskytují se i jiná rozložení, jejichž původ by mohly 

vysvětlit demografické studie. Pokud bychom měli data, která se sice rozkládají přibliž-

ně stejně na obě strany od průměru, tak budou v nejlepším případě připomínat velice 

plochou či pokřivenou Gaussovu křivku (na grafu č. 5 je provedeno takové rozdělení 

i u průměrného věku obyvatel podle okresů, který je již zpracován jinou metodou v této 

kapitole), a tak pro ně může být použita některá z výše uvedených, konstrukčně 

jednodušších metod. 
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Stejný autor naznačil i jednodušší dělení velikostních stupnic do dvou kategorií: 

1. pravidelná jsou měřítka s intervaly o konstantní šířce nebo se šířkou měnící se 

podle stanoveného kvocientu, 

2. nepravidelná jsou pak ta, kde jsou intervaly stanoveny zcela volně nebo podle 

různých statistických hodnot. 

Metod třídění je tedy mnoho, ať už úvahových, statistického charakteru či 

matematických, a jejich výběr patří mezi první kroky tvorby tematických map. Je proto 

důležité se nad nimi zamyslet a znát jejich možnosti, abychom sestrojili mapu dobře 

čitelnou a plnící svůj účel, pro který má sloužit.  

 

Obr. č.1: Gaussova křivka 

 

 

Obr.  č. 2: dva typy rozložení 
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2.4 Vyjad řovací metody tematických map  

 

Způsobů grafického vyjádření tematického obsahu je sice více, než je předesláno 

v úvodní kapitole, ale v této práci se budou popisovat pouze ty metody, které se hodí 

pro prezentaci výsledků ze Sčítání podle klasifikace R. Čapka (1992). Jsou to metody 

bodových znaků, pohybových čar, stuhová metoda, lokalizovaných diagramů, 

kartodiagramu, izolinií, barevných vrstev, areálová, tečková, kartogramu, dasymetrická 

a anamorfózy. V následujících podkapitolách je jejich definice a také příklad 

konkrétního použití na datech ze Sčítání. 

 

 

2.4.1 Bodové znaky  

 

„Tato metoda využívá jako vyjadřovací prostředek geometrické, symbolické, obrázkové 

a písmenové značky; hodí se pro znázorňování polohy a kvality nespojitých bodových 

objektů. Změnou velikosti značek lze vyjadřovat i kvantitu v absolutních hodnotách“ 

(R. Čapek a kol., 1992).   

Bodovými znaky se znázorňují objekty, které jsou buďto skutečně body (např. 

geografický střed), nebo objekty, které sice nějakou plochu zabírají, ale díky měřítku 

mapy nemohou být zaznamenány půdorysem. Druhý případ se bude vyskytovat právě 

u dat ze Sčítání. Znak může znázorňovat jev kvalitativní (svou barvou, orientací, 

vzorkem, tvarem, nebo u písmenových znaků jiným písmenem), i kvantitativní 

(rozpoznatelný na základě velikosti znaku). Názorně to ukazuje obrázek č. 3. Znak se 

umístí svou patou nebo středem do místa, kde se nachází znázorňovaný objekt.  

Kvantitativní jevy se vyjadřují nejčastěji jednoduchými geometrickými znaky.  

Velikost jevu je většinou přímo úměrná ploše znaku. Dá se ztotožnit i s její stranou 

nebo objemem u trojrozměrných objektů: to pokud by při použití jiné metody některé 

znaky byly příliš velké nebo příliš malé. 
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Nejčastěji se mezi geometrickými znaky používají čtverce a kruhy. Podle vzorce 

(5) určíme velikost strany čtverce a vzorcem (6) poloměr kruhu, pokud chceme jejich 

plochou vyjádřit velikost jevu a vzorce (7) a (8) při použití objemu krychle a koule: 

 

(5) 

 

(6) 

 

(7) 

 

(8) 

 

přičemž P je plocha znaku a V jeho objem, který představuje velikost zobrazovaného 

prvku. Často je třeba tuto velikost upravit o nějakou konstantu, aby vycházely rozumné 

hodnoty, jako např. vydělit všechny hodnoty deseti. Tak se spočítají individuální 

velikosti znaků pro každý jev, ale je samozřejmě možné jevy uspořádat do intervalů 

a pro každý vytvořit jeden znak, který může svoji velikost odvodit třeba od střední 

hodnoty intervalu. Takto vytvořená mapa je velice podobná tečkové metodě. 

 

Obr. č. 3: parametry znaku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Z. Murdych (1987) 
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Když tvoříme klíč pro zjištění velikosti znaku, musíme také pro uživatele 

připravit měřítko, kterým zase vyčte hodnotu jevu. V grafu č. 6 jsou paraboly 

vykreslující změnu strany čtverce, poloměr kruhu, strany krychle a poloměru koule 

s rostoucí hodnotou jevu. Jak je vidět, pro soubory se širokým rozpětím je vhodnější 

použít prostorové geometrické útvary, které nemění svou velikost tak rychle.  

Měřítka mohou být plynulá, nebo skoková, pokud jsou data uspořádaná do 

intervalů.  Robinson (1984) uvádí i metodu psychologického odstupňování: změna 

velikosti znaku je mírně přehnaná oproti vypočteným hodnotám, protože člověk u vět-

ších symbolů podceňuje jeho velikost. Platí to hlavně u kruhových znaků. 

Jako konkrétní příklad použití této metody jsou zvolena data ze Sčítání zařazená 

do souboru Obyvatelstvo podle krajů, okresů a měst (nad 10 000 obyvatel) v letech 

1961 - 2001. Právě tato města jsou zmapována a jsou zkombinovány dva kvantitativní 

prvky: počet obyvatel při posledním sčítání a míru změny velikosti města od roku 1961. 

Mapa nese název Obyvatelé ve městech Jihomoravského kraje v roce 2001 a je v pří-

lohách na konci práce označena pořadovým číslem 6. 

 

Graf č. 6: závislost velikosti znaku na vyjadřovaném množství 
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2.4.2 Pohybové čáry 

 

„Neboli vektorová metoda se uplatňuje všude tam, kde je třeba vyznačit směr pohybu. 

Typické je používání šipek, proudnic nebo čar z jedné strany lemovaných klíny či 

jinými obrazci.“ (R. Čapek a kol., 1992). 

Z této definice je hned zřejmé, že možnosti použití této metody budou omezené. 

Ve sčítacím dotazníku jsou jen čtyři jevy, kde lze tuto metodu použít: při spojení míst 

trvalého a přechodného bydliště, místa bydliště matky v době narození a současným 

bydlištěm, rozdíl od místa trvalého bydliště přesně rok před Sčítáním a konečně 

u dotazu na místo pracoviště či školy. Pro tyto případy je možné použít i metodu 

následující. Pohybové čáry a stuhová metoda se používají při znázornění pohybu, 

vývoje. Sčítání se ale zaměřuje na stav obyvatelstva v jeden okamžik. 

 

 

2.4.3 Stuhová metoda  

 

„Je často chápána jako součást metody pohybových čar. Kromě směru a kvality 

vyjadřuje změnou šířky čáry i kvantitu.“ (R. Čapek a kol., 1992) 

 Kromě změny šířky mohou čáry využít i barvy, textury a vzorky, aby znak nesl 

další informace. Ve výše zmíněných příkladech se hodí pro ty, kde se dá sledovat více 

pohybů v jednom směru, takže by čáry vyjadřovaly nejen směr, ale i počet těchto 

stejných pohybů. Stuhovou metodou je zpracována mapa s pořadovým číslem 7 

v přílohách. 

 

 

2.4.4 Lokalizované diagramy  

 

„Tato metoda se od bodových znaků liší pouze tím, ze namísto znaků umisťuje 

k lokalitám diagramy. Bodové diagramy vyjadřují kromě kvality i kvantitu, a to buď 

v míře absolutní (u jednoduchých a složených diagramů), nebo relativní (u součtových 

diagramů). Používají se rovněž pro znázornění vývoje jevu v čase (dynamické 

diagramy). Lokalizované diagramy udávají charakteristiky jevů v určitých místech, 

nejčastěji sídlech, stanicích nebo bodech, kde byly zjištěny“ (R. Čapek a kol., 1992).  
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Pro umísťování znaků a diagramů (platí tedy i pro metodu bodových znaků) 

jsou dána pravidla, která J. Kaňok (1992) popisuje takto: 

1.  „jediným  možným lokalizačním elementem kruhového či kulového znaku je 

jeho střed. To samé platí i pro pravidelné mnohoúhelníky, obzvláště pokud jeden 

z vrcholů směřuje k dolnímu okraji mapy. Pokud je ovšem poloha místa něčím 

výjimečná, je možné diagram trochu posunout.“ Při umístění značky hrotem dolů může 

čtenář totiž získat pocit, že právě k tomuto bodu se znak váže. 

2.  „U diagramu polokruhového, čtvercového, obdélníkového, trojúhelníkového 

volíme jako lokalizační bod levý dolní vrchol obrazce.“ 

3.  „U dynamických diagramů je umisťovacím bodem společný výchozí bod všech 

částí dynamického diagramu.“ 

4.  „U čárových grafů, sloupcových grafů a diagramů je lokalizační bod shodný 

s průsečíkem os x, y.“ 

5.  „Pokud z nějakých důvodů nelze přesně lokalizovat diagram, použijeme 

k upřesnění polohy šipku, text, nebo na tuto skutečnost upozorníme v doprovodném 

textu.“ 

6.  „Pokud musí dojít k překryvu prvků, dodržujeme zásadu: menší diagram je 

kreslen na ploše většího. Malý diagram se snažíme znázornit vždy celý. Jestliže 

zakrýváme jeden diagram více diagramy, neměla by zakrytá plocha přesahovat 50 %.“  

7.  „Vždy musí být čitelný a měřitelný ten parametr diagramu, ze kterého 

zjišťujeme velikost zobrazeného jevu.“ 

Díky své podobnosti s metodou bodových znaků je i nyní v datech Sčítání pouze 

jeden vhodný podklad, kdy jsou data pro tak malá území, že je možné je brát jako body. 

Jako byly předtím použity bodové znaky pro města, mohou být pro ně vytvořeny ze 

stejných tabulek vývojové diagramy zachycující počet obyvatel v letech 1961, 1970, 

1980, 1991 a 2001. Nejjednodušší by bylo použít sloupcové grafy, ale museli bychom 

dát pozor, aby vysoké sloupce Prahy, Brna a jiných velkých měst nezastínily ostatní. 

U takové mapy by asi bylo nutné některé diagramy zanést mimo hranice státu a s pří-

slušným místem je spojit vodící čarou, nebo použít pravidla pro překrývání popsaná 

níže. Místo sloupců lze použít lineární polární diagram (jako příklad nám poslouží 

obrázek č. 4) nebo dynamický diagram čtvercový (kruhový, trojúhelníkový,…, viz 

obrázek č. 5). Více o těchto i jiných diagramech pojednává J. Kaňok. Pro zajímavost je 

jako příklad zpracován méně obvyklý dynamický kartogram čtvercový. Tato mapa je 
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v přílohách pod názvem Vývoj počtu obyvatel ve městech Ústeckého kraje v letech 

1961 – 2001 (příloha č. 8). 

 

Obr. č. 4:  polární kruhový diagram vývoje počtu obyvatel Kolína 

 

Zdroj: Český statistický úřad 

 

Obr. č. 5: čtvercový, kruhový a trojúhelníkový dynamický diagram vývoje počtu 

obyvatel Kutné Hory 

 

Zdroj: Český statistický úřad 
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2.4.5 Kartodiagram  

 

„Tato metoda se na první pohled neliší od metody lokalizovaných diagramů. Používají 

se stejné vyjadřovací prostředky a mohou znázorňovat stejné jevy. Zásadní rozdíl je 

však v tom, že vyjadřuje hodnoty nikoliv pro jednotlivé body, nýbrž sumárně pro jed-

notlivé celky, v jejichž středu či těžišti jsou diagramy umístěny“ (R. Čapek a kol., 1992) 

K umístění ještě patří dodatek, že pokud diagram zasazený do středu území 

přesahuje jeho hranice, je možno ho dát i jinam, pokud se poté celý vejde do tohoto 

území. V případě překryvu platí to, co bylo napsáno pro lokalizované diagramy. 

Kartogram a kartodiagram jsou pro data Sčítání jistě nejvhodnější, protože 

v Pramenném díle se většina dat váže k územním celkům (okresům, krajům). Obě 

metody se dají kombinovat. Kartodiagram sám o sobě nemusí zobrazovat pouze jeden 

jev, ale i více (tím, že se např. umístí více diagramů do územního celku). J. Kaňok 

(1992) uvádí i takové kartodigramy, které zobrazují jeden jev ve dvou znacích, přičemž 

jeden je pro všechna území stejný (zobrazuje např. průměr), druhý odpovídá velikosti 

jevu v území. Nazývá ho kartodiagramem srovnávacím. Dalším z málo používaných 

způsobů, které představuje, nazývá kartodiagramem součtovým, jednoduše děleným. 

Kartodiagramy mají tvar kruhové výseče. Úhel výseče představuje podíl množství 

v územní jednotce na celku; poloměr kruhu, ze kterého je výseč, pak množství 

v absolutní hodnotě. Je logické, že čím větší výseč (úhel) každý diagram má, tím větší 

množství (poloměr) bude obsahovat. Tento druh kartodiagramu je uveden jako 

zajímavost. Pokud by se měla znázornit zároveň absolutní i relativní hodnota, je to ale 

možný způsob. Hodí se vlastně pro všechna kvantitativní data ve Sčítání: pro představu 

jsou tímto kartodiagramem vyjádřeny v příloze č. 9  ženy dojíždějících do zaměstnání 

v Jihočeském kraji. 

Další příklad použití kartodiagramu - v tomto případě tzv. strukturního - na 

datech Sčítání ze stejného souboru (dojíždějící do škol a zaměstnání podle krajů 

a okresů) je v přílohách č. 10, 11 a 12. 

Metoda kartodiagramu je použitelná pro všechna data z pramenného díla Sčítání, 

která se váží k ploše (což jsou kromě případu, který je uveden u lokalizovaných 

diagramů, všechna). Hodí se pro zachycení vývoje nějakého jevu, pro srovnání s celkem 

či jiným územím (příloha č. 9), pro vyjádření struktury jevu v této plošné jednotce 

(příloha č. 10, 11 a 12). Jako nositel hodnoty může být použit jakýkoliv druh diagramu.  
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2.4.6 Izolinie  

 

„Používá se pro kvantitativní znázorňování spojitých jevů. Izolinie se sestrojují 

zpravidla na základě bodového pole, v jehož bodech jsou známy hodnoty 

znázorňovaného jevu. Těchto hodnot musí být dostatečné množství. Z nich se pak 

interpolují body o zaokrouhlených, předem stanovených hodnotách. Izolinie vzniknou 

proložením bodů stejných hodnot křivkami. Svou povahou jsou izolinie uzavřené čáry; 

dvě různé izolinie se nemohou křížit ani spojovat“ (R. Čapek a kol., 1992). 

Protože spojité jevy se nacházejí většinou v přírodě (např. slanost mořské vody, 

teplota vzduchu – takové izolinie nazýváme pravými), je nutné pro data ze sčítání 

provést drobnou úpravu. K interpolaci izolinií potřebujeme soubor bodů. Čím hustěji 

budou na mapě body rozmístěny, tím přesnější zobrazení reality získáme. Protože tyto 

data jsou vztažena k plochám, body získáme tak, že celé území mapy rozdělíme na co 

nejmenší plošné prvky (tedy plochy obcí) a hodnotu z tohoto území přisoudíme jeho 

středu. Další postup je spojit nejbližší body do trojúhelníků (nejlépe rovnostranných) 

a na stranách těchto trojúhelníků odvodit další hodnoty. Pak se již jen spojují body 

o stejné velikosti. Počítačové programy ještě používají mezikrok, ve kterém síť troj-

úhelníků převádějí na čtvercovou síť. 

Mapy vytvořené ze Sčítání budou ke svému zobrazení používat pseudoizolinie: 

to jsou „čáry, které vyjadřují určité abstraktní hodnoty socioekonomické povahy, jež 

mají sice nespojitý, ale plynulý charakter“ (Z. Murdych, 1987). Pro 413 těchto linií 

(pravých i nepravých) představil R. Čapek (1979) ve svém výkladovém slovníku názvy.  

Touto metodou můžeme zobrazit většinu jevů: např. rozložení hustoty zalidnění; 

nezaměstnanost; dojížďkové oblasti (podle počtu lidí, kteří do dané oblasti dojíždějí za  

prací); hustota zalidnění obyvatel vybrané národnosti, s vysokoškolským vzděláním či 

jiným atributem; … Všechny jevy, které lze zobrazit kartogramem, můžeme převést i na 

izočáry. Čím méně je ale ploch (a z nich odvozených bodů), tím méně přesný bude 

průběh izočar. 
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2.4.7 Barevné vrstvy  

 

„Používají se pro znázornění spojitých jevů, pro které jsou k dispozici izolinie. Spočívá 

v barevném rozlišení ploch mezi izoliniemi. Každá barva odpovídá intervalu danému 

hodnotami hraničních izolinií. Zvláštním případem je použití metody barevných vrstev 

pro znázornění výškopisu – barevná hypsometrie“ (R. Čapek a kol., 1992). 

Princip tvorby je stejný, jako ve výše probrané podkapitole.  

Pro barevnou výplň izolinií platí dva přístupy: buďto vyhledáme jinou, již 

hotovou mapu stejného jevu a stupnici okopírujeme (pro některé jevy, jakými jsou třeba 

klimatické podmínky, jsou již odborníky sestavené standardizované barevné stupnice), 

nebo sestavíme stupnici novou. Kvantitativní jevy by měly mít barvy odstupňované tak, 

že nejvyššímu intervalu náleží ta nejintenzivnější barva. Musíme dát pozor na tzv. 

propadání barev, kdy vyšší kategorie je zastoupená barvou méně intenzivní, než 

kategorie nižší. Mělo by se používat jedné, dvou barev. Zastoupení každého intervalu 

jiným tónem barvy je typické u stupnic kvalitativních, což není případ metody 

barevných vrstev. Ale stále platí, že podobné kvality mají mít podobné barvy. Další 

pojednání o barvách nabízí kapitola 2.4.10: kartogram. Problematiku podrobněji 

rozepisuje Voženílek (2001). 

Příloha č. 13 zobrazuje hustotu zalidnění v Karlovarském kraji za použití barev-

ných vrstev. Hodnoty interpolace jsou odvozeny z dat pro obce (zdroj: SLDB 2001: 

krajské ročenky). Na mapě je vidět, že izolinie a barevné vrstvy se opravdu hodí více 

pro jevy přírodní, které jsou skutečně spojité. Velká města na mapě vytvářejí dojem, že 

v jejich centru přebývá mnoho lidí, ale jejich hustota k okrajům klesá. Ve skutečnosti ne 

celé ploše města je hustota zalidnění podobná, i na okrajových sídlištích. 

 

 

2.4.8 Areálová metoda  

 

„Uplatňuje se při znázorňování rozšíření a kvality plošných jevů. Areály s ostře 

vymezenými hranicemi se vyznačí areálovými čarami a vyplní barvou nebo rastrem, 

popřípadě doplňují popisem. Existují však i areály, jejichž území nezaplňuje 

znázorňovaný jev souvisle, anebo je zde sice koncentrován, ale vyskytuje se v malém 
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množství i jinde (např. rozšíření rostliny). Takové areály se znázorňují jen plošným 

rastrem nebo popisem bez čárového ohraničení“ (R. Čapek a kol., 1992) 

Areálová metoda se na první pohled podobá metodě barevných vrstev či 

kartogramu. Jen některé kvalitativní prvky ze Sčítání jsou vhodně zobrazitelné touto 

metodou. Jako kvalitu bychom mohli chápat příslušnost ke správním obvodům: tedy 

jaké centrum místní správy toto území vede ve svých katastrálních soupisech. Tak 

bychom mohli vytvořit např. mapu krajů České republiky, ve které by každý kraj měl 

jinou barvu (protože každý okres vyjadřuje jinou kvalitu. U map malého měřítka, které 

zobrazují mnoho států, se ale používá jen 7 – 10 opakujících se barev, aby mapa nebyla 

přesycena barvami. Je matematicky dokázáno, že všechny státy lze vybarvit pouze 

čtyřmi barvami, aniž by dvě stejné spolu sousedily. K rozlišení jednotlivých států potom 

slouží popis, nebo by místo barevné výplně obsahoval název kraje, případně obojí. 

Takové mapy politického členění jsou velmi známé. 

Protože data ze Sčítání již všechny charakteristiky obyvatelstva, domů i bytů 

rozdělila do pevně vymezených areálů (České republiky, krajů, okresů, …), je mnohem 

lepší používat pro jejich vyjádření metod kartogramu a kartodiagramu. Navíc žádný 

z jevů není takového charakteru, aby měl ostré hranice. Jako příklad použití areálové 

metody je zobrazení rozmístění obyvatel ruské a vietnamské národnosti (příloha č. 14 

a 15), a to na základě dat z okresů. Protože obyvatelé těchto národností žijí ve všech 

okresech, musí se určit pravidlo, které oddělí okresy se zanedbatelným počtem těchto 

lidí. Okresy byly seřazeny sestupně podle relativního počtu těchto cizinců a sčítáním 

okresů počínaje nejvyšším bylo dosaženo hodnoty 60 %. Tento okres se stal posledním, 

který byl zařazen do výběru. Míra 60 % byla stanovena na základě úvahy. Pokud 

mapujeme jev, který je hojně rozšířen, doporučil bych hranici vyšší. U jevu, který je 

menšího významu a měl by tedy ve výsledku postihnout jen malou plochu, bych dal 

hranici menší (jako v tomto příkladu). Tím byly vyřazeny ty okresy, ve kterých je podíl 

Rusů a Vietnamců poměrně malý. V příloze č. 14 (Vietnamské a ruské menšiny 

v okresech ČR v roce 2001) je výsledné znázornění tohoto výběru. Taková mapa, kterou 

by studoval uživatel s hlubším zájmem o problematiku, by měla také mít poznámku, 

jakým způsobem byly okresy vybrány. Ještě podrobnější údaje by ukázal kartogram. 

Příloha č. 15 zobrazuje generalizovanou formu stejných dat. Podle zásady uvedené na 

začátku této podkapitoly bylo pro tento jev bez ostrých hranic zvoleno vyznačení areálu 

za pomoci popisu. Slovní popis sleduje delší osu areálu. Pro osamocené okresy je popis 

vynechán, protože nejde o významný územní celek. 
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Na závěr je ještě nutno dodat, že nejen určení hranice výběru (60 %), ale 

i metodika je důležitá pro charakter mapy. Jiné informace nese mapa vyjadřující počet 

cizinců v absolutních číslech a jiné mapa zobrazující relativní hodnoty (jako v našem 

příkladě). 

 

 

2.4.9 Tečková metoda  

 

„Jinak zvaná bodová metoda slouží ke znázorňování nerovnoměrně rozmístěných 

nespojitých jevů: obyvatelstva, hospodářských zvířat, obdělávané půdy. Vyjadřovacím 

prostředkem jsou obvykle kvantifikační tečky. Každá tečka má určitou váhu, tj. 

odpovídá určitému počtu stejnorodých objektů a je umístěna co nejblíže místu, kde se 

tyto objekty nalézají. V místech velké koncentrace se tak nakupí hodně teček a mapa 

dává velmi dobrý obraz o hustotě znázorňovaného jevu. Ne vždy se ale mohou používat 

tečky o stejné váze, protože by se v oblastech s extrémní hustotou navzájem překrývali. 

V tom případě se určí několik velikostních kategorií o různé váze a každá se znázorní 

jinou velikostí tečky (nebo jiného geometrického obrazce). Pomocí tečkové metody lze 

postihnout i několik druhů jevů v téže mapě; k vzájemnému odlišení se použije různá 

barva teček“ (R. Čapek a kol., 1992). 

Podrobněji se touto metodou zaobírá J. Kaňok (1992). Rozlišuje ji podle toho, 

zda zobrazuje jev kvalitativní: pak jedna tečka lokalizuje výskyt tohoto jevu 

(nepoužitelné pro data, kterými se zabývá tato práce - s výjimkou případu, kdy bychom 

z dat odvodili výpočtem např. populační střed. U jednoho bodu by pak bylo jedno, jestli 

jeho vnesení do mapy budeme nazývat metodou tečkovou, nebo metodou bodových 

znaků), nebo jev kvantitativní. U druhého případu pak popisuje dva základní způsoby, 

jak rozmístit tečky: tzv. topografický a kartogramový. 

Topografický způsob znamená umístění teček podle skutečného místa výskytu 

na mapě. I když přesnou shodnost nelze zajistit, měly by tečky co nejpřesněji vyjadřovat 

umístění v terénu. Tento způsob je tedy pro zobrazení skutečnosti lepší, ale vyžaduje 

znalosti o charakteru mapovaného jevu, práci s podrobnější topografickou mapou 

a podrobná statistická data. Je to způsob na první pohled velice podobný metodě 

bodových znaků (viz 2.4.1). 
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Kartogramový  způsob spočívá v rozdělení celého území na dílčí územní 

jednotky. Pak se přepočítá, kolik teček připadá na to které území a tečky se po jeho 

ploše rovnoměrně rozmístí na způsob rastru. Velikost jevu tedy představuje součet teček 

a jejich rozmístění je vázáno na celou dílčí územní jednotku. J. Kaňok dále uvádí 

postřeh, že po odstranění obrysů hranic dostaneme obraz změny intenzity jevu. Čím 

menší byly územní celky, tím více se výsledný obraz přibližovat metodě topografického 

rozmístění. Nabízí se ale varování před odstraněním hranic, protože u uživatele bude 

k záměně s topografickým způsobem jistě docházet velmi snadno a ten si pak 

rozmístění teček vyloží mylně.  

Protože jev může v některých místech nabývat velké koncentrace, stane se, že 

tečky se navzájem překrývají. J. Kaňok (1992) doporučuje minimální průměr tečky 0,5 

mm. Je ale třeba vědět, z jaké vzdálenosti bude hotová mapa čtena. Minimálním 

rozestupem mezi tečkami je hodnota 0,3 mm, aby se opticky neslévaly. Pokud jde o 

hustotu bodů na 1 cm2, doporučuje jich kolem 70. Z tohoto čísla odvozuje vzorec na 

zjištění hodnoty (váhy) této nejmenší tečky: 

(9) 

 

ve kterém Ht značí hodnotu vyjadřovanou touto tečkou a M hodnotu jevu.  

Jiný způsob vypočítání maximálního množství teček umístěných na plochu 

uvádí B. Veverka (1995). V následujícím vztahu (10) je proměnnou Nmax označen 

maximální počet teček na cm2, d je průměr tečky v mm a r mezeru mezi tečkami (též 

v mm).  

(10) 

 

Při dosazení parametrů doporučených J. Kaňokem se dostaneme na hodnotu 156 

teček na cm2 a tím se změní i vzorec (9), který by v čitateli měl mít tuto hodnotu. 

Systém B. Veverky tedy připouští větší množství teček, ale o menších vahách. 

Rozměry a váhu tečky je dobré vyzkoušet na území, kde je jev nejvyšší 

a nejnižší. Tak se předejde tomu, že by některá plocha byla např. úplně bez rastru. 

Pomocí nám je zavedení odstupňovaných hodnot pro různě velké tečky. Autor též radí, 

aby velikostí nebylo více jak 5. Příkladem budiž praxí ověřený systém mincí o hodnotě 

1, 2, 5, 10 a 50. 

Tečkovou metodou můžeme v Datech opět zobrazit téměř všechna data. Jako 

příklad je v příloze č. 16 počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním (místo teček je 
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použit obrázkový znak). Mapa sice v tenkých liniích ukazuje okresní hranice, znaky 

jsou ale rozmístěny topografickým způsobem podle úvahy, že nejvíce se jev bude 

vyskytovat v okresních či jiných velkých městech.  

Nejčastěji používaná je tato metoda pro vyjádření počtu obyvatel; dále třeba pro 

znázornění počtu obyvatel zaměstnaných v priméru, sekundéru, terciéru; počet trvale 

obydlených bytů; počet rodin se třemi a více dětmi; … 

 

 

2.4.10 Kartogram  

 

„Tato metoda se používá pro znázornění středních hodnot intenzity jevů v předem 

stanovených územních jednotkách, které jsou vztaženy buďto na plochu této jednotky, 

nebo k jinému údaji. Územím jsou jednak správní obvody, jednak pole geometrické sítě. 

V rámci správních jednotek se znázorňuje intenzita jevů zjištěná na základě 

statistických údajů. Sledovaný jev, který je ve skutečnosti na ploše územní jednotky 

rozmístěn nerovnoměrně, je v kartogramu vyjádřen jednou střední hodnotou nebo 

intervalem hodnot. Před zpracováním kartogramu je třeba tyto intervaly určit (viz 

kapitola 2.3) a vyjádřit je různou barvou nebo rastrem“ (R. Čapek a kol., 1992).  

Kartogramy dělíme podle počtu prvků, které zobrazují, na jednoduché, složené 

a strukturní. Jednoduché zobrazují jeden jev, nejčastěji šrafováním, rastem, barvou, 

nebo plastickým zobrazením území. Mapujeme-li jev vztažený na jednotku plochy, jde 

o kartogram pravý. Pokud je vztažen na jinou hodnotu (např. na 1 000 obyvatel), 

označujeme ho za nepravý (B. Veverka, 1995). Složené zobrazují dva jevy – nejsnáze 

tak, že jeden jev je vyznačen vodorovným a druhý svislým šrafováním. Častou příčinou 

volby složeného kartogramu je ukázat závislost dvou jevů. Pokud se takto zobrazí dva 

jevy, které spolu souvisí, mluvíme o tzv. pseudokorelačních kartogramech. Je-li tato 

závislost přímo statisticky prokázána, nazýváme ho korelačním (Z. Murdych, 1987). 

Strukturní kartogramy pak zobrazují tři, ale i více jevů. Obyčejně to vypadá tak, že se 

použije rastr či šrafování obsahující více vzorků. Strukturní kartogramy bývají pro svou 

zaplněnost těžko čitelné a dají se většinou nahradit kartodiagramy. 

Barva je u kartogramu nejvýraznějším prvkem. Pro odlišení kvalitativních jevů 

používáme změnu tónu barvy, pro jevy kvantitativní měníme sytost a jas (J. Cajthaml, 

2006). Psychologické působení barvy rozeznáváme na těchto úrovních: vjem hloubky, 
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pocit tepla a chladu, optická váha barev a vzrušivost (V. Voženílek, 2001). Hloubka 

je vjem vyvolaný tónem barvy. Pokud jsou vedle sebe různé barvy, pak ty s kratší 

vlnovou délkou se lidskému oku jeví vzdálenější, jakoby hlouběji zakreslené. Podle 

Makowského (1976) můžeme barvy seřadit od nejbližší po nejvzdálenější takto: zelená, 

modrá, žlutá, červená, fialová, purpurová. Pocit tepla dělí barvy na studené (zelená, 

modrá, fialová) a teplé (červená, žlutá, oranžová). V kartogramu se většinou používají 

studené barvy pro znázornění jevů negativních, teplé pro pozitivních. Optická váha 

barev závisí na jejím tónu, jasu i sytosti; výraznější (těžší) jsou barvy tmavé a syté, jako 

třeba fialová, červená a černá, nejméně výrazné jsou v barevném spektru bílá a žlutá (V. 

Voženílek, 2001). Při sestavování barevné stupnice je právě váha barev  nejdůležitější 

parametr rozlišující intervaly. Vzrušivosti barev se využívá ke znázornění dominant 

nebo negativních jevů (vzrušivé barvy) a na druhé straně ke znázornění druhořadých 

objektů a jevů (klidné barvy). Nejvzrušivější barvou je purpurová, na druhém místě 

červená. Nejklidněji zase působí barva zelená, v jejíchž odstínech oko rozpozná i malé 

rozdíly (V. Voženílek, 2001).  

„Rastr je soustava opakujících se grafických prvků (čar, bodů, obrazců písmen, …) 

rozmístěných po ploše a vytvářející vzorek“ (R. Čapek a kol., 1992). V obrázku č. 4 je 

zachyceno několik příkladů rastrů. Jsou v nich použity pouze liniové znaky, ale rastr 

může být definován i jinou strukturou, tloušťkou, hustotou či směrem. Použijeme-li 

různě orientované a různě silné čáry, různě přerušované, nebo místo čar tečky, 

čtverečky a jiné obrazce, provedené navíc v různých barvách, můžeme vytvořit 

nepřeberné množství rastrů. Doporučuje se, aby nejnižší (nejvyšší) kategorie nebyla 

prázdná (bílá barva totiž obvykle znamená nepřítomnost dat), ani černá. Podrobněji 

o rastrech v tematickém obsahu pojednává Voženílek (2001). 

Pokud chceme v území zobrazit i další prvky a rastr by nám překážel, můžeme 

ho vyznačit jen v lemovkách. Příkladem běžně používaným v mapách je vyznačení 

státních hranic čarou a vyšrafováním její vnitřní strany. Pokud máme ale možnost 

vytvořit barevnou mapu, tak pro jednoduché a strukturní kartogramy dáváme přednost 

barevné výplni.  

Kartogram se hodí pro zobrazení jakéhokoliv plošného relativního ukazatele, 

jakým je ve Sčítání např. hustota zalidnění, podíl bytů IV. kategorie na celkovém počtu 

bytů, podíl lidí dojíždějících do zaměstnání na celkovém počtu obyvatel území, atd. Pro 

tuto kapitolu slouží údaj o podílu domácností napojených na plyn z celkového počtu 
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domácností v okresech ČR jako podklad pro mapu v příloze č. 17. Kartogramy se dají 

vhodně kombinovat s karto-diagramy a tak se zvětší informativní obsah mapy.  

O dalších modifikacích (nejen) kartogramu, které navozují prostorový dojem, 

pojednává i P. Dejnožka (2007) 

 

 

2.4.11 Dasymetrická metoda  

 

„Tato metoda využívá stejné vyjadřovací prostředky jako metoda areálová, a proto jimi 

zpracované mapy bez vysvětlivek ani nerozlišíme. Zásadní rozdíl je ale v tom, jaké jevy 

zobrazuje. Zatímco areálová metoda slouží převážně k vyjadřování kvality, 

dasymetrickou metodou se, podobně jako u kartogramů, znázorňují území se stejnou 

relativní velikostí určitého jevu. Územní jednotky, k nimž se jev vztahuje, však na 

rozdíl od kartogramu nejsou stanoveny předem, ale vymezují se teprve na základě 

geografického jevu. Dasymetrická metoda podává mnohem věrnější obraz skutečnosti 

než kartogram, je však pracnější a ne vždy ji lze použít, protože pro ni neexistují 

podrobné údaje“ (R. Čapek a kol., 1992). Právě z tohoto důvodu je obtížné ji z dat 

Sčítání sestrojit. 

 

   Obr. č. 6: Různé druhy rastrů 

 
Zdroj: vlastní nákres 
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Stejný kolektiv autorů ale nabízí řešení, kterým je možné takové mapy vytvořit. 

Pokud jsou podkladem data z kartogramů (a to jsou svým prostorovým přiřazením 

téměř všechna data sčítání), je nutné je zpracovat do polí geometrické sítě, nebo alespoň 

pro velmi malé správní jednotky (v našem případě správní území obcí). Po sestrojení 

tečkového pole (a nyní již postup platí pro dasymetrickou metodu obecně) se nové 

hranice areálů určí podle vzdáleností sousedních teček. Všechny tečky, které jsou 

k sousedním tečkám blíže než stanovená úsečka d, se ohraničí areálovou čarou. Začíná 

se s koeficientem d malým, tím se ohraničí nejhustší plochy; poté se úsečka d zvětšuje. 

Hustota nižší kategorie klesá s druhou mocninou růstu úsečky d – tedy při 

dvojnásobném zvětšení vzdálenosti d budeme vyznačovat plochu čtyřikrát řidší (R. 

Čapek a kol., 1992). 

Jak je napsáno v úvodním odstavci kapitoly, je obtížné tuto metodu použít pro 

statistiky ze Sčítání. Postup, který nabízí literatura, by v praxi vypadal následovně: 

největší územní jednotku (Českou republiku) rozdělme na nejmenší celky (na obce). 

Poté následuje vytvoření rastrů, nejlépe tečkovaných, pro každé území obce podle 

hodnoty jejího jevu. Následně se vypustí hranice obcí a začnou se kreslit nové, areálové. 

Ovšem kartogram, který by použil stejný počet intervalů, kolik bychom chtěli nakonec 

získat dasymetrickou metodou, a ve kterém bychom sloučili sousedící obce se stejným 

intervalem pod jednu hranici, by vytvořil mapu velice podobnou, přitom jednodušším 

postupem. Jen by bylo vhodné hranice obcí, které jsou nepravidelné, generalizovat 

a zaoblit. 

Dasymetrická metoda je uváděna jako příklad jedné z použitelných metod pro 

zobrazení jevů ze Sčítání. Jak je již napsáno výše, vzhledem k tomu, že při jejím použití 

se stejně musí vycházet z kartogramu, nedoporučuje se a je lépe ji nahrazovat právě 

kartogramem. Navíc se musí pracovat s velikým souborem dat a výsledek je snadno 

zaměnitelný s metodou areálovou. Nicméně jakýkoliv jev, který jde vyjádřit 

kartogramem či tečkovou metodou na kartogramový způsob, lze převést také na 

dasymetrickou metodu.  
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2.4.12 Anamorfóza   

 

Tato metoda patří mezi nejzajímavější. Podle definice Z. Murdycha (1988) je to 

„přeměna geografické mapy i jejího obsahu podle určitých pravidel tak, aby bylo 

umožněno výraznější vyjádření tematického obsahu“. Podle toho, která část mapy bude 

pro změnu okolí výchozí, vyděluje anamorfózy radiální (přeměna probíhá kolem 

jednoho bodu) a neradiální (anamorfóza probíhá podél nějaké křivky nebo podle jiných 

pravidel). R. Čapek používá pro anamorfózu neradiální pojem anamorfóza obecná. 

V. Voženílek (2001) přidává termín ekvivalentní plošná anamorfóza – hranice územ-

ních celků jsou z plynulých křivek změněny na pravoúhle lomené čáry, ale plochy jsou 

zachovány. 

Radiální se používají u map, které chtějí vyjádřit vztah sledovaného jevu 

k určitému bodovému prvku (např. časová dostupnost z nějakého města). Všechny body 

se stejným vztahem k tomuto centru jsou posunuty tak, aby na mapě měly od tohoto 

bodu stejnou vzdálenost. Nás ale bude vzhledem ke Sčítání zajímat anamorfóza 

neradiální, obecná. Při tvorbě takovéto mapy je třeba zachovat alespoň přibližně tvar 

celku a sousedství jednotlivých území, ale jejich plocha vyjadřuje hodnotu sledovaného 

jevu. Tímto jevem může být jakýkoliv kvantitativní údaj: např. počet obyvatel, počet 

trvale obydlených domácností, počet trvale bydlících obyvatel, kteří se v tomto regionu 

také narodili, počet věřících Českobratrské církve a jiné. 

Na tvorbu anamorfovaných map je třeba speciálních programů. Jako příklad je 

v přílohách vytvořena mapa v příloze č. 18: Počet obyvatel v krajích ČR v roce 2001 

ruční metodou na čtverečkovaném papíře.  
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3  ZKRESLENÁ INTERPRETACE DAT S ČÍTÁNÍ 

 

 

Během seznamování se s pravidly kartografické tvorby si snadno uvědomíme, že 

z jednoho souboru dat se dá vytvořit více různých map. Cílem výuky ve školách je 

naučit kartografa najít způsob co nejvěrnějšího zobrazení objektivní reality. Co když ale 

tvůrce mapy bude chtít vytvořit obraz, jehož účelem je podat jiný pohled na skutečnost? 

M. Monmonier (1996) vyjmenovává tyto způsoby, kterými je možno změnit informace 

v mapě: manipulací hranic mezi kategoriemi kartogramu, použitím barev, změnu 

plošného seskupení jednotek a změnu úhlu pohledu na zobrazované téma. 

Pokud se změní intervaly v legendě, připadnou některé okrsky do nových 

kategorií a přejdou tak na jiný symbol, kterým je interval reprezentován. Nejlépe je to 

vidět u barev kartogramů. Protože kartogram je pro výsledky Sčítání často používaný, je 

změna intervalů a barvy jednoduchým způsobem, kterak ovlivnit dojem mapy. Chceme-

-li u negativního jevu zvýraznit jeho nepříznivou statistiku, zahrneme do nejvyššího 

intervalu co nejvíce regionů nebo rozlehlé územní celky, aby na mapě zabíraly velikou 

plochu, a naopak. 

Použití barev je důležité kvůli celkovému dojmu mapy. Zachycena je pro 

zajímavost nezaměstnanost vztažená na celkový počet obyvatel v zelené barvě (mapa 

č. 19), která budí uklidňující dojem a je vlastně pro nepříznivý ukazatel, jakým 

nezaměstnanost bezesporu je, nevhodná.  Dalo by se použít dokonce i obrácené stup-

nice, než jaká je doporučená: tedy okresy s nejmenší nezaměstnaností by byly výrazně 

červené a naopak místa s nezaměstnaností největší by nesla barvu zelenou. To je už ale 

příliš velký zásah, podobně jako kdyby stupnice dostala ráz kvalitativní – tedy že by 

barvy ve stupnici obsahovaly mnoho tónů, zcela náhodně a bez ohledu na to, jestli vyšší 

interval bude mít také dominantnější barvu. Také je třeba si uvědomit, že nejvyšší 

hodnoty zachycené nejtmavší nebo nejsytější barvou upoutají čtenáře nejdříve. Bude-li 

nejvyšší interval kartogramu zachycen velice výraznou barvou, tak příslušné území 

hned dostane opticky větší váhu a čtenář podlehne dojmu, že zde musí být jev opravdu 

silně koncentrován. Pokud je barevný rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším intervalem 

malý, vypadá to, že je malý rozdíl i mezi podkladovými daty.  
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Kombinací změny intervalového měřítka a použitých barev jsou ještě jednou 

zachyceny stejné údaje o nezaměstnanosti, jako výše. Ke srovnání jsou z nich vytvořeny 

přílohy č. 1, 19, 20 a 21. Protože se takto dá prezentace dat změnit asi nejvýrazněji, je 

upravena ještě mapa obyvatel ruské národnosti (příloha č. 22) tak, aby zastoupení Rusů 

vypadalo pokud možno co největší. Slouží k tomu i jednotky, ve kterých je kartogram 

vytvořen. 

Změnou plošného seskupení jednotek se myslí vytvoření takových hranic, aby 

ohraničené plochy měly nakonec požadovanou hodnotu jevu. V obrázku č. 7: hustota 

zalidnění (a) je území rozdělené na 5 okrsků a barevnou výplní vyznačena hustota 

zalidnění. Představme si, že hustě osídlenou plochou uprostřed je Praha. Pokud 

radikálně změníme hranice, může vzniknout i třeba takový obraz, jako je předveden na 

obr. č. 8. Je jasné, že svévolné změny hranic jsou velkým zásahem do mapy a hrubým 

nerespektováním geografických skutečností. Pokud bychom navíc podobný náčrt 

někomu ukázali a přesvědčovali ho, že je to Praha a okolí, asi by nám neuvěřil. Je to ale 

způsob, jak potlačit lokální extrémy (zahrnutím nevýrazného sousedství) a změnit 

prostorové trendy. Méně viditelné zásahy do hranic se dají udělat na mapě vytvořené 

dasymetrickou metodou tak, že namísto určení hranic vzdálenostní metodou nakreslíme 

hranice vizuálně, podle potřeby. Jak se ale upozorňuje už v kapitole o dasymetrii, tato 

metoda je pro statistiky Sčítání nevhodná. 

Změna úhlu pohledu na jeden problém opět může ukázat více jeho dobrých 

nebo špatných stránek. Opět dobře poslouží nezaměstnanost, protože je to vhodný jev, 

který v člověku vyvolává pozitivní, nebo negativní dojem. Již samotný název mapy 

hraje roli: v příkladu mapy č. 22 by název „Ruská menšina v České republice“ hned 

vytvořil jiný dojem, než prosté „Rusové v České republice.“ Jinak zní „Nezaměstnaní“ 

a jinak „Lidé hledající zaměstnání“. To souvisí také s metodikou, kterou použijeme pro 

zobrazení jevu. M. Monmonier (1996) uvádí tento příklad: můžeme ukazovat změnu 

nezaměstnanosti (která může třeba klesat), počet nově vytvořených pracovních 

příležitostí (ukazující díky své podstatě jen kladné hodnoty),  ale i ztrátu pracovních 

míst za stejné období (která bude vždy ukazovat nějaká ztracená místa). Je také známý 

fakt, že nezaměstnanost je sezónně se měnící jev a pokud bychom chtěli mít co 

nejpozitivnější výsledky, sáhli bychom po datech z letní čtvrtiny roku. Při vztažení 

počtu nezaměstnaných na všechny obyvatele vychází trochu menší čísla, než 

přepočítáme-li je pouze na obyvatele ekonomicky aktivní. Jde o statisticky nepřesné 

spočtení nezaměstnanosti, ale pokud bude způsob výpočtu uveden v legendě, mapa 
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vlastně nelže, jen některé důležité informace schovává do krajů a menšího písma. Čísla 

lze upravit i tak, že se uvádí nejet absolutně, ale relativně vztažená k celku, k jisté 

charakteristické skupině obyvatel, nebo se přepočítají na 1 000 obyvatel. Je to vidět na 

mapě Rusové v České republice, kdy legenda obsahuje poměrně vysoká čísla, ale jde 

jen o práci s jednotkami. Legenda udávající intervaly v ‰ by na první pohled dávala 

najevo, že se data pohybují v malých číslech. 

 

Obr. č. 7: hustota zalidnění (a) 

 

Zdroj: vlastní nákres 

 

Obr. č. 8: hustota zalidnění (b) 

 

Zdroj: vlastní nákres 

 

Se změnou úhlu pohledu souvisí i základní téma této práce: volba metody. 

V kapitole o každé z nich byly vyčteny jak jejich výhody, tak nevýhody, a právě ty se 
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dají využít. U metody dasymetrie je to její podobnost s metodou areálovou, u loka-

lizovaných diagramů podobnost s kartodiagramem. Na první pohled by Česká republika 

rozdělená na kraje a s grafem v každém z nich budila dojem kartodiagramu, tedy že 

grafy přísluší celému kraji. Ve skutečnosti může jít pouze o lokalizované diagramy 

ukazující jev v místě krajského města, hranice krajů slouží jen jako podklad. 

U některých jevů (např. podíl zaměstnaných v zemědělství a ve službách) by byl velký 

rozdíl mezi velkým městem a celým krajem. Anamorfóza mění měřítko mapy, takže 

některá místa se zvětší (zabírají na mapě větší plochu, než ve skutečnosti), jiná jsou 

vytlačena k okrajům a zmenšena. Areálová metoda dovoluje umístit do mapy přehnaně 

velké nebo velice malé území charakteristické pro nějaký jev, záleží na tom, jak přísné 

bude kritérium rozhodující o jeho významu. Příklad na mapě k areálové metodě: stejné 

údaje o cizincích na našem území zobrazená kartogramem by zaplnila celou republiku 

(protože v každém okrese žije alespoň několik občanů ruské či vietnamské národnosti), 

ale areálová metoda dává možnost vyznačit pouze několik málo okresů (srovnání mapy 

č. 15 a 22). Pokud je účelem mapy, pro kterou je vhodný kartodiagram, ukázat jev 

významný na plošně rozlehlých areálech a méně důležitý na územních jednotkách 

malých, změní se mapa na kartogram. Velké plochy potom opticky zaplní mapu právě 

tím jevem, na který se má upozornit.  

Tak by šlo vymyslet spoustu dalších způsobů, které vytvoří mapu se základem 

v pevně daných číslech, ale výrazně upravenou při složitém procesu tvorby mapy, do 

kterého vidí kartograf, ale ne vždy uživatel. Všechny výše uvedené způsoby více či 

méně porušují zásady kartografické tvorby, ale jiná možnost ani není. Záleží na 

nápaditosti tvůrce mapy, jestli skutečně sestrojí takovou mapu, která splní předem daný 

účel bez ohledu na podkladová data. Toto téma je jistě široké a dosud nevyčerpané, ale 

cílem této kapitoly je zaměřit se konkrétně na Sčítání lidu, domů a bytů a jejím závěrem 

je, že mapou můžeme vždy vytvořit nepřesný obraz skutečnosti podle přání zadavatele, 

ale možnosti jsou omezeny právě tak, jak je omezeno hledisko časové, prostorové 

a věcné u těchto dat.  
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4  ZÁVĚR 

 

 

Výsledky ze Sčítání lidu, domů a bytů obsahují data jak kvalitatovního, tak 

kvantitativního charakteru aktuálních k jednomu časovému okamžiku (i když 

v pramenném díle se můžme setkat se soubory, které ve stručnosti ukazují výsledky 

předchozích celostátních sčítání). Na základě této charakteristiky jsem podle klasifikace 

metod od R. Čapka a kol. (1992) dospěl k závěru, že metodami aplikovatelnými na tyto 

data jsou metody bodových znaků, lokalizovaných diagramů, pohybových čar, stuhová, 

kartodiagramu, izolinií, barevných vrstev, areálová, tečková, kartogramu, dasymetrická 

a anamorfózy.  

Nejméně vhodnými (i když použitelnými) jsou izolinie a barevné vrstvy. Je to 

dáno tím, že jsou to metody pracující s bodovým polem. Charakter dat je tedy nejdříve 

nutné upravit tak, že údaje vztahující se k plošné jednotce budou přiřazeny bodům. 

Pokud jsou tyto jednotky malé a ve velkém počtu, je pak výsledek docela přesný, ale 

nevýhodou jsou přípravné práce s daty. Je nutné si uvědomit, že výsledná mapa pak 

neukazuje izolinie pravé, ale pseudoizolinie. Jde o metody využívané pro přírodní jevy, 

jako je např. tlak vzduchu, teplota mořské vody atd. 

Bodové znaky, lokalizované diagramy a areály také mohou sloužit pro 

znázornění sledovaných dat a s jistým záměrem při tvorbě mapy půjde dokonce 

o metody velmi vhodné, ale ve Sčítání nemají tak široké uplatnění. Některé konkrétní 

příklady témat jsou uvedeny v kapitolách příslušných jmenovaným metodám. 

Tečková metoda, dasymetrie a anamorfóza nabízejí méně tradiční pohled na 

sledované charakteristiky. Vizuálně oživují témata a s použitím vhodných barev či 

symbolů dělají mapy atraktivnějšími. Jevy vyjádřitelné těmito metodami lze ale stejně 

tak zachytit jinými způsoby. Neznamená to, že těmto jiným způsobům bychom měli 

dávat přednost, ale že nabízejí rychlejší cestu k vytvoření mapy. 

Metoda pohyblivých čar a stuhová metoda mají v Datech jen malé uplatnění, ale 

díky svému jedinečnému charakteru jsou tyto metody nezastupitelné metodou jinou, 

a proto mají také svůj význam. 

Konečně kartogramy a kartodiagramy jsou bezesporu dvě univerzální metody, 

kterými lze zobrazit téměř všechny jevy sledované ve Sčítání. Možnosti těchto dvou 
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metod jsou veliké a kapitoly o nich pojednávající se zaměřují jen na některé jejich 

modifikace podle konkrétního použití v datech Sčítání. Jde o poměrně jednoduše 

sestrojitelné kartografické metody, jejichž výstupy jsou snadno srozumitelné a výstižné. 

Výběr způsobu zobrazení dat Sčítání je tedy poměrně pestrý. Díky tomu 

nestačilo pro prezentaci všech používat pouze program pro tvorbu map ArcGIS, i když 

je v jeho možnostech použít mnoho metod tematické kartografie. Pro podrobnější 

studium a při využívání méně tradičních symbolů, které se v této práci pro zajímavost 

objevují, bylo využito programů jiných. Při kreslení podobných map mají grafické 

programy i tu výhodu, že jisté mapové prvky (název, legenda, tiráž, …) byly uloženy 

zvlášť a jako šablona pak vkládány do více map.  

Tím jsou tedy shrnuty hlavní cíle práce. K vedlejšímu cíli se dá říci, že způsoby 

přetváření charakteru tematických map podle účelu, kterému mají sloužit, jsou 

použitelné i u map ze Sčítání. Je ale třeba nápaditosti tvůrce mapy, aby přišel na 

konkrétní způsob. Cesty, kterými lze zkreslit informaci, nejsou ale omezené jen na výše 

uvedený výčet. Záleží pouze na tom, jestli kartograf přijde na nějaké zajímavé řešení. 

Možnosti shrnuté v kapitole 3 jsou ale nejpoužívanější. Nutno ovšem dodat, že ne 

všechny jevy jsou takové, že nabízejí mnoho možností úprav. U Sčítání je těžko 

překročitelným mezníkem hledisko časové (data jsou určená jedním okamžikem), 

prostorové (pevné dělení na kraje, okresy a obce) i věcné (data pouze ze sociálně- 

-ekonomické sféry). To vše omezuje prostor, ve kterém se může tvůrce mapy 

pohybovat. Zkreslené interpretace musí většinou popírat estetická a kartografická 

pravidla. Je ale rozdíl, pokud mají mapy nedostatky záměrně nebo ne. Hodnocením 

kartografické tvorby se zabývá Bláha (2005), jehož postupy se dají aplikovat také na 

Atlas sčítání 2001 (2006). Jak už je u celostátních sčítání tradicí, vydání  tohoto atlasu 

následovalo brzy po zveřejnění výsledků Sčítání.   
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ABSTRAKT 
 

 
Práce pojednává o způsobech, které je možné využít při tvorbě tematických map 

zobrazujících data ze Sčítání lidu, domů a bytů 2001. Popisuje možnosti, kterými lze 

zpra-covat výchozí soubor dat tak, aby ho bylo možno zobrazit v mapě. Rozebírá 

jednotlivé vyjadřovací metody tematických map a podle jejich definice určuje, že 

nejvhodnějšími metodami jsou metody bodových znaků, lokalizovaných diagramů, 

kartodiagramu, izolinií, barevných vrstev, areálová, tečková, kartogramu, dasymetrická 

a anamorfózy. Práce ukazuje nejen vhodné použití těchto metod, ale i případy, kdy 

může být výsledná mapa nepřesná a zavádějící. 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This work discuss methods, which can be applyed in constructing thematic maps 

showing results of Population, buiding and house census 2001. It describes possibilities 

how to work with database, so that it can be painted in map. It also analyses different 

methods of thematic cartography and assign for data from census these methods: dot 

symbols, located diagrams, cartogram, isolines, collored layers, area method, dot 

density, area shading and anamorphosis. This work shows not only suitable usage of 

these methods, but also some cases, when the final map is incorrect and misleading. 
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Příloha č. 23: Podklady pro přílohu č. 1, 19, 20 a 21 

Zdroj dat: Výsledky ze SLDB 2001: pramenné dílo 

 

Příloha č. 24: Podklady pro přílohu č. 2 a 3 

Okres 

Počet 
bytů s 1 

místností  Okres 

Počet 
bytů s 1 

místností  Okres 

Počet 
bytů s 1 

místností  
Benešov 3 463 Beroun 2 545 Blansko 3 828 

Brno-město 28 016 Brno-venkov 4 139 Bruntál 3 974 

Břeclav 2 576 Česká Lípa 5 195 České Budějovice 8 883 

Český Krumlov 2 757 Děčín 8 746 Domažlice 2 351 

Frýdek-Místek 8 164 Havlíčkův Brod 3 186 Hodonín 3 759 

Hradec Králové 8 798 Cheb 5 201 Chomutov 7 603 

Chrudim 3 932 Jablonec nad Nisou 6 060 Jeseník 1 376 

Jičín 3 276 Jihlava 4 762 Jindřichův Hradec 3 780 

Karlovy Vary 7 200 Karviná 12 852 Kladno 6 541 

Klatovy 3 837 Kolín 3 092 Kroměříž 3 713 

Okres 
Nezaměstnaní 

(%) Okres 
Nezaměstnaní 

(%) Okres 
Nezaměstnaní 

(%) 
Benešov 2,3 Beroun 2,9 Blansko 3,2 

Brno-město 4,7 Brno-venkov 3,3 Bruntál 7,9 

Břeclav 5,4 Česká Lípa 4,2 České Budějovice 2,7 

Český Krumlov 4,7 Děčín 7,2 Domažlice 2,5 

Frýdek-Místek 6,6 Havlíčkův Brod 2,8 Hodonín 6,2 

Hradec Králové 3,3 Cheb 4,5 Chomutov 8,9 

Chrudim 4,4 Jablonec nad Nisou 2,9 Jeseník 7,4 

Jičín 3,0 Jihlava 3,0 Jindřichův Hradec 3,1 

Karlovy Vary 6,0 Karviná 9,1 Kladno 5,0 

Klatovy 3,4 Kolín 4,4 Kroměříž 5,0 

Kutná Hora 4,7 Liberec 4,0 Litoměřice 6,4 

Louny 8,1 Mělník 4,3 Mladá Boleslav 2,1 

Most 10,3 Náchod 3,0 Nový Jičín 6,8 

Nymburk 4,3 Olomouc 6,0 Opava 5,7 

Ostrava-město 8,7 Pardubice 3,4 Pelhřimov 2,1 

Písek 3,7 Plzeň-jih 2,8 Plzeň-město 4,3 

Plzeň-sever 3,5 Praha 2,9 Praha-východ 2,6 

Praha-západ 2,4 Prachatice 3,0 Prostějov 5,1 

Přerov 6,6 Příbram 4,1 Rakovník 4,0 

Rokycany 3,8 
Rychnov nad 
Kněžnou 2,8 Semily 3,0 

Sokolov 6,5 Strakonice 3,5 Svitavy 4,8 

Šumperk 5,6 Tábor 3,0 Tachov 4,7 

Teplice 8,4 Trutnov 3,1 Třebíč 5,4 

Uherské Hradiště 3,9 Ústí nad Labem 7,2 Ústí nad Orlicí 3,8 

Vsetín 5,2 Vyškov 5,0 Zlín 3,9 

Znojmo 6,7 Žďár nad Sázavou 3,2   

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-Xchange

w
ww.docu-track.comClic

k t
o buy N

OW!
PDF-Xchange

w
ww.docu-track.com

http://pdfxchange.phpshop.cz
http://pdfxchange.phpshop.cz


Okres 

Počet 
bytů s 1 

místností  Okres 

Počet 
bytů s 1 

místností  Okres 

Počet 
bytů s 1 

místností  
Kutná Hora 2 549 Liberec 9 962 Litoměřice 4 495 

Louny 4 023 Mělník 3 262 Mladá Boleslav 4 466 

Most 6 281 Náchod 6 376 Nový Jičín 5 822 

Nymburk 2 772 Olomouc 9 159 Opava 5 204 

Ostrava-město 20 136 Pardubice 7 778 Pelhřimov 2 839 

Písek 3 551 Plzeň-jih 2 187 Plzeň-město 12 900 

Plzeň-sever 2 712 Praha 115 089 Praha-východ 2 694 

Praha-západ 2 215 Prachatice 2 356 Prostějov 4 379 

Přerov 5 079 Příbram 4 262 Rakovník 1 859 

Rokycany 1 779 
Rychnov nad 
Kněžnou 3 763 Semily 3 951 

Sokolov 5 635 Strakonice 2 929 Svitavy 4 403 

Šumperk 4 129 Tábor 4 443 Tachov 1 861 

Teplice 7 145 Trutnov 7 149 Třebíč 3 865 

Uherské Hradiště 3 762 Ústí nad Labem 8 942 Ústí nad Orlicí 6 428 

Vsetín 5 417 Vyškov 2 695 Zlín 7 569 

Znojmo 4 109 Žďár nad Sázavou 4 115   
Zdroj dat: Výsledky ze SLDB 2001: pramenné dílo 

 

Příloha č. 25: Podklady pro přílohu č. 4 a 5  

Okres EAO 
Zaměstnaných  

v priméru 
Podíl 
(%) Okres EAO 

Zaměstnaných  
v priméru 

Podíl 
(%) 

Benešov 47 758 3 917 8,2 Beroun 39 443 1 453 3,7 

Blansko 52 779 2 943 5,6 Brno-město 194 436 1 972 1,0 

Brno-venkov 78 292 3 792 4,8 Bruntál 53 298 3 514 6,6 

Břeclav 63 325 5 528 8,7 Česká Lípa 56 035 1 628 2,9 

České Budějovice 92 642 4 601 5,0 Český Krumlov 32 105 2 295 7,1 

Děčín 69 721 1 460 2,1 Domažlice 30 853 3 100 10,0 

Frýdek-Místek 110 003 3 557 3,2 Havlíčkův Brod 47 025 5 043 10,7 

Hodonín 78 470 4 854 6,2 Hradec Králové 82 294 3 631 4,4 

Cheb 47 891 1 515 3,2 Chomutov 65 524 1 979 3,0 

Chrudim 51 391 3 437 6,7 Jablonec nad Nisou 45 650 591 1,3 

Jeseník 21 765 1 500 6,9 Jičín 39 532 3 147 8,0 

Jihlava 55 767 3 700 6,6 Jindřichův Hradec 46 792 5 004 10,7 

Karlovy Vary 65 156 2 270 3,5 Karviná 136 307 982 0,7 

Kladno 78 932 1 788 2,3 Klatovy 44 107 4 417 10,0 

Kolín 49 342 2 304 4,7 Kroměříž 53 587 3 005 5,6 

Kutná Hora 36 553 3 104 8,5 Liberec 84 766 1 898 2,2 

Litoměřice 58 751 3 930 6,7 Louny 44 514 3 723 8,4 

Mělník 50 086 2 027 4,0 Mladá Boleslav 61 621 2 504 4,1 

Most 61 331 860 1,4 Náchod 56 281 2 713 4,8 

Nový Jičín 80 186 3 808 4,7 Nymburk 43 495 2 862 6,6 

Olomouc 116 408 5 878 5,0 Opava 90 675 4 858 5,4 

Ostrava-město 160 210 952 0,6 Pardubice 83 116 2 895 3,5 

Pelhřimov 36 514 4 475 12,3 Písek 35 638 3 287 9,2 

Plzeň-jih 34 492 3 007 8,7 Plzeň-město 87 065 808 0,9 

Plzeň-sever 38 253 3 054 8,0 Praha 635 105 3 657 0,6 

Praha-východ 51 094 1 354 2,7 Praha-západ 44 212 1 267 2,9 
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Okres EAO 
Zaměstnaných  

v priméru 
Podíl 
(%) Okres EAO 

Zaměstnaných  
v priméru 

Podíl 
(%) 

Prachatice 26 019 2 420 9,3 Prostějov 53 816 3 724 6,9 

Přerov 68 625 3 722 5,4 Příbram 54 911 3 663 6,7 

Rakovník 27 181 2 159 7,9 Rokycany 23 337 1 472 6,3 
Rychnov nad 
Kněžnou 39 331 2 899 7,4 Semily 38 703 2 098 5,4 

Sokolov 49 300 843 1,7 Strakonice 35 171 3 216 9,1 

Svitavy 51 025 4 764 9,3 Šumperk 63 664 3 794 6,0 

Tábor 52 179 3 799 7,3 Tachov 27 567 2 129 7,7 

Teplice 64 634 855 1,3 Trutnov 61 626 2 166 3,5 

Třebíč 57 704 5 755 10,0 Uherské Hradiště 71 068 3 242 4,6 

Ústí nad Labem 62 124 571 0,9 Ústí nad Orlicí 70 177 4 752 6,8 

Vsetín 73 991 2 814 3,8 Vyškov 43 848 2 680 6,1 

Zlín 99 970 2 736 2,7 Znojmo 57 165 6 490 11,4 

Žďár nad Sázavou 59 676 5 864 9,8     
Zdroj dat: Výsledky ze SLDB 2001: pramenné dílo 

 

Příloha č. 26: Podklady pro přílohu č. 6 

Počet obyvatel v roce  
Okres 1968 2001 Změna Změna (%) 

Blansko 12 673 20 594 7 921 63 

Boskovice 8 235 11 359 3 124 38 

Brno  324 173 376 172 51 999 16 

Břeclav 18 457 26 713 8 256 45 

Hodonín 18 021 27 361 9 340 52 

Kyjov 9 081 12 413 3 332 37 
Veselí nad 
Moravou 7 387 12 261 4 874 66 

Vyškov 13 922 22 514 8 592 62 

Znojmo 27 456 35 758 8 302 30 
Zdroj dat: Výsledky ze SLDB 2001: pramenné dílo 

Příloha č. 27: Podklady pro mapu č. 7 

Kraj p ůvodu 
Přist ěhovalí do 

Prahy 
Středočeský 111282 
Jihočeský 34774 
Plzeňský 22502 
Karlovarský 9751 
Ústecký 30528 
Liberecký 13600 
Královéhradecký 23845 
Pardubický 19553 
Vysočina 23282 
Jihomoravský 19363 
Olomoucký 13631 
Zlín 1211 
Moravskoslezský 1632 
Zdroj dat: Výsledky ze SLDB 2001: pramenné dílo 
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Příloha č. 28: Podklady pro přílohu č. 8 

Počet obyv. v roce: 
Město 1961 2001 

Děčín 46 339 52 506 

Rumburk 9 459 11 024 

Varnsdorf 14 089 16 040 

Chomutov 33 070 51 007 

Jirkov 9 928 20 717 

Kadaň 10 010 17 579 

Klášterec nad Ohří 5 838 15 757 

Litoměřice 16 830 24 879 
Roudnice nad 
Labem 10 541 13 132 

Louny 12 537 19 639 

Žatec 15 661 19 919 

Litvínov 24 990 27 397 

Most 56 683 68 263 

Bílina 13 726 15 890 

Krupka 9 059 13 318 

Teplice 49 360 51 060 

Ústí nad Labem 72 148 95 436 
Zdroj dat: Výsledky ze SLDB 2001: pramenné dílo 

 

Příloha č. 29: Podklady pro přílohu č.  9, 10, 11 a 12 

Dojížd ějící 
Okres muži  % ženy % žáci, studenti, u čni % 

České Budějovice 23589 43,7 14513 26,9 15923 29,5 

Český Krumlov 6301 46,7 4198 31,1 2981 22,1 

Jindřichův Hradec 8404 43,0 5433 27,8 5722 29,3 

Písek 5794 42,5 3678 27,0 4149 30,5 

Prachatice 5164 45,0 3538 30,9 2762 24,1 

Strakonice 7330 42,0 4897 28,0 5233 30,0 

Tábor 11678 44,1 7503 28,4 7284 27,5 
Zdroj dat: Výsledky ze SLDB 2001: pramenné dílo 

 

 

Příloha č. 30: Podklady pro přílohu č. 13 

Město Rozloha (km 2) Počet obyvatel 
Aš 55,84 12 584 
Bečov nad Teplou 19,81 1 002 
Březová 59,59 2 781 
Františkovy Lázně 25,74 5 261 
Habartov 21,17 5 390 
Horní Slavkov 36,82 5 972 
Hranice 31,79 2 266 
Cheb 96,38 32 893 
Chodov 14,26 14 687 
Jáchymov 50,83 2 830 
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Město Rozloha (km 2) Počet obyvatel 
Karlovy Vary 59,1 53 358 
Kraslice 81,35 7 273 
Kynšperk nad Ohří 23,31 5 160 
Lázně Kynžvart 32,63 1 620 
Loket 26,74 3 202 
Luby 30,71 2 478 
Mariánské Lázně 51,78 14 741 
Nejdek 52,31 8 600 
Nová Role 13,53 4 048 
Nové Sedlo 16,98 2 639 
Ostrov 50,43 17 451 
Plesná 19,26 1 982 
Rotava 12,04 3 449 
Skalná 23,44 1 668 
Sokolov 22,77 25 081 
Teplá  113,23 3 101 
Toužim 98,56 3 798 
Žlutice 53,04 2 869 
Zdroj dat: Výsledky ze SLDB 2001: pramenné dílo 

 

Příloha č. 31: Podklady pro přílohu č. 14 a 15 

  Z toho:   Z toho: 

okres 
Počet 

obyvatel  Vietnamci  Rusové  okres 
Počet 

obyvatel Vietnamci  Rusové 
Benešov 93 156 117 53 Beroun 75 684 77 98 

Blansko 107 702 47 44 Brno-město 376 172 721 365 

Brno-venkov 159 169 57 72 Bruntál 105 139 44 25 

Břeclav 124 274 121 32 Česká Lípa 105 669 226 199 

České Budějovice 178 201 148 250 Český Krumlov 59 569 91 48 

Děčín 133 887 1 011 130 Domažlice 58 844 301 33 

Frýdek-Místek 226 818 105 70 Havlíčkův Brod 95 040 61 49 

Hodonín 159 886 92 59 Hradec Králové 160 558 166 102 

Cheb 88 738 1 863 157 Chomutov 124 979 596 131 

Chrudim 105 240 62 36 Jablonec nad Nisou 88 154 127 81 

Jeseník 42 413 17 29 Jičín 77 761 80 25 

Jihlava 108 413 53 20 Jindřichův Hradec 92 887 131 27 

Karlovy Vary 121 998 1 100 370 Karviná 279 436 93 127 

Kladno 150 198 184 331 Klatovy 88 043 297 28 

Kolín 95 700 57 53 Kroměříž 108 053 44 39 

Kutná Hora 73 628 22 23 Liberec 159 006 300 179 

Litoměřice 114 259 282 53 Louny 86 020 139 71 

Mělník 94 677 102 91 Mladá Boleslav 114 325 218 70 

Most 117 196 456 95 Náchod 112 714 79 75 

Nový Jičín 159 925 255 57 Nymburk 84 132 75 110 

Olomouc 224 613 157 171 Opava 181 405 36 68 

Ostrava-město 316 744 776 236 Pardubice 160 987 89 119 

Pelhřimov 72 984 55 31 Písek 70 550 28 42 

Plzeň-jih 68 100 103 28 Plzeň-město 165 259 495 141 

Plzeň-sever 73 215 33 21 Praha 1 169 106 2 590 5 301 
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  Z toho:   Z toho: 

okres 
Počet 

obyvatel  Vietnamci  Rusové  okres 
Počet 

obyvatel Vietnamci  Rusové 
Praha-východ 96 061 206 149 Praha-západ 83 089 81 194 

Prachatice 51 369 54 34 Prostějov 109 890 44 62 

Přerov 135 886 85 59 Příbram 107 739 80 125 

Rakovník 54 084 100 33 Rokycany 45 788 21 24 

Rychnov nad Kněžnou 78 914 47 50 Semily 75 355 50 64 

Sokolov 93 607 196 124 Strakonice 69 863 51 20 

Svitavy 102 667 48 34 Šumperk 126 567 75 53 

Tábor 102 828 36 51 Tachov 51 439 405 45 

Teplice 126 098 416 380 Trutnov 120 777 69 100 

Třebíč 117 367 88 47 Uherské Hradiště 144 517 83 36 

Ústí nad Labem 117 780 435 300 Ústí nad Orlicí 139 387 83 49 

Vsetín 147 064 58 49 Vyškov 86 467 25 27 

Zlín 195 376 112 97 Znojmo 114 048 102 71 

Žďár nad Sázavou 125 407 33 27     
Zdroj dat: Výsledky ze SLDB 2001: pramenné dílo 

 

Příloha č. 32: Podklady pro přílohu č. 16 

Okres 

Vysokoškolsky 
vzdělaných 

obyv. Okres 

Vysokoškolsky 
vzdělaných 

obyv. Okres 

Vysokoškolsky 
vzdělaných 

obyv. 
Benešov 4 843 Beroun 3 865 Blansko 6 431 

Brno-město 57 758 Brno-venkov 9 586 Bruntál 4 670 

Břeclav 5 646 Česká Lípa 4 538 České Budějovice 15 109 

Český Krumlov 2 816 Děčín 5 039 Domažlice 2 620 

Frýdek-Místek 14 645 Havlíčkův Brod 4 879 Hodonín 7 979 

Hradec Králové 14 649 Cheb 4 228 Chomutov 4 610 

Chrudim 5 064 Jablonec nad Nisou 5 194 Jeseník 2 016 

Jičín 4 115 Jihlava 6 288 Jindřichův Hradec 4 688 

Karlovy Vary 6 772 Karviná 14 711 Kladno 8 776 

Klatovy 4 915 Kolín 4 920 Kroměříž 6 462 

Kutná Hora 3 936 Liberec 11 252 Litoměřice 5 415 

Louny 3 894 Mělník 4 920 Mladá Boleslav 6 105 

Most 5 091 Náchod 5 685 Nový Jičín 9 026 

Nymburk 4 662 Olomouc 19 481 Opava 10 561 

Ostrava-město 27 893 Pardubice 12 558 Pelhřimov 3 737 

Písek 4 438 Plzeň-jih 3 063 Plzeň-město 17 816 

Plzeň-sever 3 130 Praha 190 373 Praha-východ 7 678 

Praha-západ 7 749 Prachatice 2 591 Prostějov 6 435 

Přerov 8 634 Příbram 6 040 Rakovník 2 629 

Rokycany 2 443 Rychnov nad Kněžnou 4 123 Semily 4 052 

Sokolov 3 072 Strakonice 3 764 Svitavy 4 954 

Šumperk 6 802 Tábor 7 062 Tachov 2 102 

Teplice 5 210 Trutnov 5 934 Třebíč 6 520 

Uherské Hradiště 8 521 Ústí nad Labem 7 239 Ústí nad Orlicí 7 086 

Vsetín 9 078 Vyškov 5 208 Zlín 14 043 

Znojmo 5 216 Žďár nad Sázavou 7 406   
Zdroj dat: Výsledky ze SLDB 2001: pramenné dílo 
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Příloha č. 33: Podklady pro přílohu č.17: 

Okres 

Bytů 
napojených na 

plyn (%) Okres 

Bytů 
napojených na 

plyn (%) Okres 

Bytů 
napojených na 

plyn (%) 
Benešov 14,2 Beroun 48,1 Blansko 77,0 

Brno-město 88,4 Brno-venkov 74,4 Bruntál 55,4 

Břeclav 80,6 Česká Lípa 45,6 České Budějovice 51,0 

Český Krumlov 22,7 Děčín 48,9 Domažlice 35,9 

Frýdek-Místek 69,1 Havlíčkův Brod 48,4 Hodonín 87,9 

Hradec Králové 69,5 Cheb 70,6 Chomutov 84,3 

Chrudim 54,5 Jablonec nad Nisou 60,1 Jeseník 59,1 

Jičín 44,0 Jihlava 71,6 Jindřichův Hradec 38,9 

Karlovy Vary 66,3 Karviná 84,9 Kladno 64,1 

Klatovy 43,0 Kolín 41,3 Kroměříž 79,6 

Kutná Hora 45,2 Liberec 47,9 Litoměřice 51,6 

Louny 60,7 Mělník 48,6 Mladá Boleslav 55,0 

Most 78,2 Náchod 37,7 Nový Jičín 74,0 

Nymburk 39,7 Olomouc 77,6 Opava 80,6 

Ostrava-město 91,2 Pardubice 76,6 Pelhřimov 34,1 

Písek 32,5 Plzeň-jih 47,0 Plzeň-město 92,8 

Plzeň-sever 47,7 Praha 73,9 Praha-východ 49,4 

Praha-západ 35,3 Prachatice 15,4 Prostějov 80,4 

Přerov 74,8 Příbram 32,5 Rakovník 41,8 

Rokycany 56,4 Rychnov nad Kněžnou 19,4 Semily 43,7 

Sokolov 77,7 Strakonice 31,9 Svitavy 49,7 

Šumperk 52,7 Tábor 28,3 Tachov 45,5 

Teplice 74,7 Trutnov 51,0 Třebíč 61,2 

Uherské Hradiště 80,5 Ústí nad Labem 68,2 Ústí nad Orlicí 47,6 

Vsetín 61,5 Vyškov 78,6 Zlín 64,5 

Znojmo 70,5 Žďár nad Sázavou 35,5   
Zdroj dat: Výsledky ze SLDB 2001: pramenné dílo 

Příloha č. 34: Podklady pro přílohu č. 17: 

Kraj Po čet obyvatel 
Hlavní město Praha 1 169 106 

Středočeský kraj 1 122 473 

Jihočeský kraj 625 267 

Plzeňský kraj 550 688 

Karlovarský kraj 304 343 

Ústecký kraj 820 219 

Liberecký kraj 428 184 

Královéhradecký kraj 550 724 

Pardubický kraj 508 281 

Vysočina 519 211 

Jihomoravský kraj 1 127 718 

Olomoucký kraj 639 369 

Zlínský kraj 595 010 

Moravskoslezský kraj 1 269 467 
Zdroj dat: Výsledky ze SLDB 2001: pramenné dílo 

 

Následující strana: Příloha č. 35: Sčítací dotazník: osoby  
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]DP�VWQDQFL Y SUDFRYQtP D VOXåHEQtP SRP�UX

RVWDWQt ]DP�VWQDQFL �QD ]iNODG� GRKRG DM��

VDPRVWDWQ� þLQQt �Yþ� SRGQLNDWHO$ EH] ]DP�VWQDQF$�

þOHQRYp SURGXNþQtFK GUXåVWHY

SRPiKDMtFt URGLQQt S�tVOXãQtFL

DQR� MDNR VDPRVWDWQ� þLQQê DQR� RVWDWQt QH

)UHNYHQFH GRMtæ�N\ �GRFKi]N\� GR ]DPVWQiQt D äNRO\��

�] PtVWD WUYDOpKR SRE\WX�

GHQQ� WêGQ� ���[ P�VtþQ� MLQDN

8YH�WH� MDN GORXKR 9iP WUYi MHGQD FHVWD ] PtVWD WUYDOpKR SRE\WX

QHER S�HFKRGQpKR XE\WRYiQt GR SUiFH QHER GR ãNRO\�

GR �� PLQXW

�� � �� PLQXW

�� � �� PLQXW

�� � �� PLQXW

�� � �� PLQXW

�� D YtFH PLQXW

DXWREXV �NURP� 0+'�

YODN

P�VWVNi KURPDGQi GRSUDYD

DXWRPRELO � �LGLþ

DXWRPRELO � VSROXFHVWXMtFt

PRWRF\NO

NROR

MLQê GRSUDYQt SURVW�HGHN

åiGQê GRSUDYQt SURVW�HGHN

8YH�WH GRSUDYQt SURVW�HGN\� NWHUp REY\NOH SRXåtYiWH S�L NDåGRGHQQt

FHVW� GR ]DP�VWQiQt QHER ãNRO\�

'UXKp� S�tSDGQ GDOät ]DPVWQiQt��

��

������������������������������������������������������������������������������������������������

1H]DP�VW� DEVROYHQWL ãNRO XYHGRX �KOHGiP SUYQt ]DP�VWQiQt��

������������������������������������������������������������������������������������������������

8YH�WH FR QHMS�HVQ�ML NRQNUpWQt SURIHVL� NWHURX Y\NRQiYiWH�

RNUHV

9\SO�XMt RVRE\ V Y\ããtP QHå ]iNODGQtP Y]G�OiQtP�

8YH�WH RGERUQp ]DP��HQt VWXGLD QHER XþHEQtKR RERUX�

NWHUp MVWH DEVROYRYDO�D�

������������������������������������������������������������������������������������������������

9\SO�XMt SRX]H RVRE\ ��OHWp D VWDUãt SRGOH QHMY\ããt GRNRQþHQp ãNRO\�

EH] Y]G�OiQt

]iNODGQt Y]G�OiQt

Y\XþHQt EH] PDWXULW\

VW�HGQt RGERUQp EH] PDWXULW\

XþHEQt RERU\ V PDWXULWRX

~SOQp VW�HGQt YãHREHFQp V PDWXULWRX

~SOQp VW�HGQt RGERUQp V PDWXULWRX

QiVWDYERYp VWXGLXP� DEVROYRYiQt GYRX QHER YtFH VW�HGQtFK ãNRO

Y\ããt RGERUQp Y]G�OiQt

Y\VRNRãNROVNp EDNDOi�VNp �%F�� %F$��

Y\VRNRãNROVNp �08'U�� -8'U�� ,QJ�� 0JU�� 3K'U� DM��

Y�GHFNi S�tSUDYD �WLWXO\ ]D MPpQHP QDS�� &6F�� 'U6F�� 3K'� DM��

QHXNRQþHQp ]iNODGQt Y]G�OiQt

REHF�
þ�S�

VWiW

0tVWR SUDFRYLäW� äNRO\��

6WXGHQWL D XþQL� L NG\å SUDFXMt� Y\SOQt PtVWR ãNRO\�

�MHVWOLåH DQR� GDOãt RWi]N\ MLå QHY\SO�XMWH�

YH VWHMQpP GRP�� YH NWHUpP PiWH WUYDOê SRE\W

MLQGH� XYH�WH DGUHVX 9DãHKR SUDFRYLãW�� ãNRO\

XOLFH
þ�RULHQW�

����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

'RSUDYQt SURVW�HGHN��

1HMY\äät XNRQÿHQp Y]GOiQt��

NyG

QHY\SO�XMWH

NyG

QHY\SO�XMWH

NyG\
QHY\SO�XMWH

2GYWYt HNRQRPLFNp ÿLQQRVWL��

=DSLãWH Qi]HY RGY�WYt� YH NWHUpP SUDFXMHWH�

SRGOH S�HKOHGX XYHGHQpKR YH Y\VY�WOLYNiFK�

������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������

NyG
QHY\SO�XMWH

,,� VNXSLQD � QH]DP�VWQDQt

,,,� VNXSLQD � HNRQRPLFN\ QHDNWLYQt

'HQQt GRMtæ�ND �GRFKi]ND� GR ]DPVWQiQt D äNRO\��

3RVWDYHQt Y ]DPVWQiQt��

2ERU Y]GOiQt YÿHWQ XÿHEQtKR RERUX��

D RVWDWQt ]iYLVOp RVRE\

]DP�VWQDQp RVRE\� ]DP�VWQDYDWHOp� VDPRVWDWQ� þLQQt

SUDFXMtFt G$FKRGFL

SUDFXMtFt VWXGHQWL D XþQL

åHQ\ QD PDWH�VNp GRYROHQp ��� QHER �� WêGQ$�

QH]DP�VWQDQt

QHSUDFXMtFt G$FKRGFL

RVWDWQt V YODVWQtP ]GURMHP REåLY\

åiFL� VWXGHQWL� XþQL

RVRE\ Y GRPiFQRVWL

G�WL S�HGãNROQtKR Y�NX

������������������������������������������������������������������������������������������

'DWXP� MPpQR D S�tMPHQt RVRE\� NWHUi IRUPXOi� Y\SOQLOD

(NRQRPLFNi DNWLYLWD��

9\]QDþWH� GR NWHUp ] QiVOHGXMtFtFK VNXSLQ RE\YDWHOVWYD SDW�tWH�
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VþtWDFt REY RGRNUHV

NyG\ � QHY\SO�XMWH

þ� EXGRY \þ� GRPX

'NXMHPH 9iP ]D Y\SOQQt 'RPRYQtKR OLVWX�

'RPRYQt�OLVW

$GUHVD GRPX�

���������������������������������������������������������������������������
XOLFH þ� S�

�����������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������

REHF

9ëWDK�� DQR QH

N ��������

2FKUDQD LQGLY LGXiOQtFK GDW MH ]DUXþHQD ]iNRQHP þ������� 6E� =D RFKUDQX LQGLY LGXiOQtFK ~GDM$ RGSRY tGi ýHVNê VWDWLVWLFNê ~�DG�

S�tSRM QD NDQDOL]DþQt Vt"

GRPiFt þLVWLþND RGSDGQtFK YRG

åXPSD� MtPND

EH] NDQDOL]DFH D MtPN\

.DQDOL]DFH��

SO\Q ] YH�HMQp VtW� SO\Q ] GRPRYQtKR ]iVREQtNX EH] SO\QX

3O\Q��

ÓVW�HGQt WRSHQt��

GiONRYp WRSHQt QD SHYQi SDOLYD

GiONRYp WRSHQt QD RVWDWQt SDOLYD

EORNRYi NRWHOQD QD SHYQi SDOLYD

EORNRYi NRWHOQD QD RVWDWQt SDOLYD

~VW�HGQt WRSHQt V NRWHOQRX Y GRP� QD SHYQi SDOLYD

~VW�HGQt WRSHQt V NRWHOQRX Y GRP� QD SO\Q

~VW�HGQt WRSHQt V NRWHOQRX Y GRP� QD RVWDWQt SDOLYD

EH] GiONRYpKR D ~VW�HGQtKR WRSHQt

9RGRYRG�

YRGRYRG Y GRP� � ] YH�HMQp VtW�

YRGRYRG Y GRP� � GRPiFt

YRGRYRG PLPR G$P

EH] YRGRYRGX

FLKO\� WYiUQLFH� FLKORYp EORN\

NiPHQ

NiPHQ D FLKO\

VW�QRYp SDQHO\

QHSiOHQp FLKO\

G�HYR

MLQp NRPELQDFH PDWHULiO$

0DWHULiO QRVQëFK ]Gt�

2EGREt YëVWDYE\ QHER UHNRQVWUXNFH�

���� D G�tYH

���� � ����

���� � ����

���� � ����

���� � ����

���� � ����

���� � ����

���� � ����

���� D SR]G�ML

. Y\SO�RYiQt SRXåtYHMWH� SURVtP� þHUQRX SURSLVRYDFt WXåNX�

9]RU Y\SOQ�Qt� VSUiYQê ~GDM FK\EQê ~GDM ]DNURXåNXMWH[ [

9]RU SVDQt þtVOLF� � � � � � � � � � �

3RÿHW QDG]HPQtFK SRGODæt�

� SRGODåt

� SRGODåt

� SRGODåt

� SRGODåt

� SRGODåt

� � � SRGODåt

� � �� SRGODåt

�� D YtFH SRGODåt

3RÿHW E\W% Y GRP�

WUYDOH QHRE\GOHQ ] G$YRGX�

RE\GOHQ WUYDOH �Y GRP� Pi WUYDOê SRE\W DOHVSR� MHGQD RVRED�

� RE\GOHQ S�HFKRGQ�

� ]P�QD XåLYDWHOH

� VORXåt N UHNUHDFL

� S�HVWDYED GRPX

� GRVXG QHRE\GOHQ SR NRODXGDFL

� SR]$VWDORVWQt QHER VRXGQt �t]HQt

� QH]S$VRELOê N E\GOHQt

� MLQê G$YRG

2E\GOHQRVW GRPX�

'UXK GRPX

URGLQQê G$P � VDPRVWDWQê

URGLQQê G$P � GYRMGRPHN

URGLQQê G$P � �DGRYê

E\WRYê G$P

MLQê� XYH�WH SRGOH S�HYDåXMtFt IXQNFH GRPX

�

�������������������������������������������������������������������������������������������

NyG

QHY\SO�XMWH

]D ~þHOHP SULYDWL]DFH GRPX

VRXNURPi I\]LFNi RVRED

REHF� VWiW

VWDYHEQt E\WRYp GUXåVWYR

]DKUDQLþQt YODVWQtN

SUiYQLFNi RVRED ]DORåHQi

MLQi SUiYQLFNi RVRED

NRPELQDFH YODVWQtN$

9ODVWQtN �I\]LFNi QHER SUiYQLFNi RVRED��

D RVWDWQt

ý(6.é 67$7,67,&.é Ò�$'

RSUDYD

�

� �

�
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������������������������������������������������������������������������������������������

'DWXP� MPpQR D S�tMPHQt RVRE\� NWHUi IRUPXOi� Y\SOQLOD

'RPRYQt OLVW � �� VWUDQD

9<69�7/,9.< . '20291Ë08 /,678

'RPRYQt OLVW Y\SOQt YODVWQtN GRPX� 9\NRQiYi�OL VSUiYX GRPX VSUiYFH� Y\SOQt 'RPRYQt OLVW VSUiYFH�

�� $'5(6$ '208

9 S�tSDG� VHþWHQt RVRE Y REMHNWHFK LQGLYLGXiOQt UHNUHDFH VH Y SRORåFH
þ�S� XYHGH PtVWR þtVOD SRSLVQpKR S�tVOXãQp þtVOR HYLGHQþQt�

�� 32ý(7 %<7# 9 '20�
'R SRþWX E\W$ VH ]DKUQRX YãHFKQ\ E\W\ WUYDOH RE\GOHQp MDNR VWDYHEQ�

WHFKQLFNp MHGQRWN\ �W]Q� DGPLQLVWUDWLYQ� UR]G�OHQê E\W VH SRþtWi MDNR
MHGQD E\WRYi MHGQRWND� D GiOH YãHFKQ\ QHRE\GOHQp E\W\ L E\W\
XYROQ�Qp GRþDVQ� N MLQêP ~þHO$P QHå N E\GOHQt�

�� '58+ '208
5RGLQQê G$PP$åH PtW QHMYêãH W�L VDPRVWDWQp E\W\� QHMYêãH GY�
QDG]HPQt D MHGQR SRG]HPQt SRGODåt D SRGNURYt� 9ODVWQLFWYt QHQt
UR]KRGXMtFt� 3DW�t VHP URYQ�å QHY\þOHQ�Qp UHNUHDþQt FKDOXS\ Y\XåtYDQp
N UHNUHDFL�
5RGLQQê G$P � VDPRVWDWQê QHS�LOpKi åiGQRX REYRGRYRX ]Gt QHER MHMt
þiVWt N GRPX QD VRXVHGtFt SDUFHOH�
5RGLQQê G$P � GYRMGRPHN Pi VSROHþQRX þiVW REYRGRYp ]GL V
URGLQQêP GRPHP QD VRXVHGtFt SDUFHOH�
5RGLQQê G$P � �DGRYê Y\]QDþt VH Y S�tSDG�� NG\ DOHVSR� W�L URGLQQp
GRP\ N VRE� S�LOpKDMt þiVWt REYRGRYp ]GL�
%\WRYê G$PPi YtFH E\W$ S�tVWXSQêFK ]H VSROHþQp FKRGE\ QHER
VFKRGLãW� D QHMGH R URGLQQê G$P� 3RþHW SRGODåt QHQt XUþXMtFt� 3DW�t VHP
WDNp YLO\� NWHUp QHVSO�XMt SRGPtQN\ URGLQQpKR GRPX�
-LQê � XYHGH VH VORYQ� GUXK GRPX SRGOH ~þHOX� NH NWHUpPX MH XUþHQ�
QDS�� GRPRY G$FKRGF$� ~VWDY VRFLiOQt SpþH� NOiãWHU� GRPRY POiGHåH�
VWXGHQWVNi NROHM� KRWHO� QHPRFQLFH� Oi]H�VNê ~VWDY� UHNUHDþQt ]D�t]HQt�
KXPDQLWiUQt VW�HGLVNR� XSUFKOLFNê WiERU� XE\WRYQD� DGPLQLVWUDWLYQt
EXGRYD� ãNROD DWG�

�� 2%<'/(1267 '208

'$P MH RE\GOHQ WUYDOH� MHVWOLåH Y Q�P Pi WUYDOê SRE\W DOHVSR� MHGQD
RVRED�
'$P MH RE\GOHQ S�HFKRGQ�� MHVWOLåH MH Y Q�P SRX]H S�HFKRGQ�
RE\GOHQê E\W �E\W\�� WM� WDNRYê E\W� NWHUê VORXåt MHQ N S�HFKRGQpPX
E\GOHQt � QDS�� ] G$YRGX ]DP�VWQiQt� VWXGLD� 9 GRP� VRXþDVQ� QHVPt
EêW åiGQê WUYDOH RE\GOHQê E\W DQL WUYDOH E\GOtFt RVRED�

�� 9/$671Ë. �)<=,&.È 1(%2 35È91,&.È 262%$�
9 S�tSDG� VSROXYODVWQLFWYt E\ P�O EêW XYHGHQ YODVWQtN V S�HYDåXMtFtP
YODVWQLFWYtP�
6RXNURPi I\]LFNi RVRED � Y\]QDþt YODVWQtFL URGLQQêFK GRP$� YLOHN D
þLQåRYQtFK GRP$� 9\]QDþt VH L Y S�tSDG� Q�NROLND VSROXYODVWQtN$� NWH�t
MVRX Y S�tEX]HQVNpP Y]WDKX�
2EHF� VWiW � Y\]QDþt VH WDNp X GRP$ G�tY�MãtFK OLGRYêFK E\WRYêFK
GUXåVWHY �/%'�� X QLFKå GRVXG QHGRãOR N S�HYRGX E\W$ GR YODVWQLFWYt�
6WDYHEQt E\WRYp GUXåVWYR � Y\]QDþt VH� SRNXG MH YODVWQtNHP 6%'
XVWDQRYHQp ]iNRQHP þ� ������� 6E� QHER GUXåVWYR� NWHUp Y]QLNOR
RGG�OHQtP RG S$YRGQtKR 6%'� 3DW�t VHP L GRP\� NG\ XåLYDWHOp
MHGQRWOLYêFK E\W$ ]DåiGDOL R S�HYHGHQt E\W$ GR RVREQtKR YODVWQLFWYt�
DYãDN N X]DY�HQt VPORXY\ R S�HYRGX GRVXG QHGRãOR�
3UiYQLFNi RVRED ]DORåHQi ]D ~þHOHP SULYDWL]DFH GRPX � Y\]QDþt
VH Y S�tSDG� YODVWQLFWYt SUiYQLFNRX RVRERX� NWHUi P$åH PtW QDS��
SRGREX GUXåVWYD� V�U�R� QHER DNFLRYp VSROHþQRVWL D E\OD ]�t]HQD
VSROHþQtN\� þOHQ\ QHER ]DNODGDWHOL WpWR SUiYQLFNp RVRE\ ]D ~þHOHP
SULYDWL]DFH GRPX� 7êNi VH ]HMPpQD S$YRGQ� REHFQtFK GRP$�

6H YãHPL QHMDVQRVWPL D GRWD]\ N Y\SOQ�Qt 'RPRYQtKR OLVWX VH P$åHWH REUDFHW QD VYpKR VþtWDFtKR NRPLVD�H�

9 NDWDVWUX QHPRYLWRVWt MH MDNR YODVWQtN ]DSViQD S�tVOXãQi SUiYQLFNi
RVRED� QLNROLY MHGQRWOLYt XåLYDWHOp E\W$�
-LQi SUiYQLFNi RVRED � Y\]QDþt VH X GRP$ SDW�tFtFK MLQêP

SUiYQLFNêP RVREiP �DNFLRYi VSROHþQRVW� ]HP�G�OVNp GUXåVWYR�
VSROHþHQVNi RUJDQL]DFH DSRG��
.RPELQDFH YODVWQtN$ � SDW�t VHP GRP\� NGH YãHFKQ\ QHER Y�Wãt þiVW
E\W$ E\O\ S�HYHGHQ\ GR YODVWQLFWYt MHGQRWOLYêFK XåLYDWHO$ �SRGOH ]iNRQD
þ� ������� 6E��� D GiOH GRP\ V E\W\ ]tVNDQêPL GR RVREQtKR YODVWQLFWYt
SRGOH G�tYH SODWQêFK S�HGSLV$ �]iNRQ þ� ������� 6E��� 3�HYRGHP E\W$
GR YODVWQLFWYt Y]QLNi VSROXYODVWQLFWYt GRPX� 9 NDWDVWUX QHPRYLWRVWt MVRX
]DSViQL YODVWQtFL MHGQRWOLYêFK E\W$� 3RNXG Y\WYR�LOL SUiYQLFNRX RVREX
�]HMPpQD ]D ~þHOHP VSUiY\ VSROHþQêFK þiVWt GRPX�� QLF WR QHP�Qt QD
FKDUDNWHUX YODVWQLFNêFK Y]WDK$ N GRPX� 'iOH VHP SDW�t GRP\ YODVWQ�Qp
YtFH YODVWQtN\ Y S�tSDG�� åH QHO]H S�HYDåXMtFtKR YODVWQtND MHGQR]QDþQ�
VWDQRYLW�

�� 2%'2%Ë 9é67$9%< 1(%2 5(.216758.&(

2EGREtP YêVWDYE\ VH UR]XPt REGREt� NG\ E\O G$P S�HGiQ GR XåtYiQt �
NRODXGDFH� 'RãOR�OL N UHNRQVWUXNFL� S�L Qtå E\OD þiVW QRVQêFK QHER
REYRGRYêFK ]Gt QDKUD]HQD QRYêPL� QHER GRãOR�OL N S�tVWDYE� GRPX�
NWHUi MH Y�Wãt QHå G$P S$YRGQt D S�LWRP E\O\ PRGHUQL]RYiQ\ L E\W\�
SRYDåXMH VH WDNRYiWR ~SUDYD ]D UHNRQVWUXNFL D XYHGH VH WRWR REGREt
UHNRQVWUXNFH�

�� 0$7(5,È/ 1261é&+ ='Ë

=D QRVQp ]GL VH SRYDåXMt W\� NWHUp QHVRX VWURS\ D VW�HFKX� -VRX�OL QRVQp
]GL ] YtFH PDWHULiO$� XYHGH VH S�HYDåXMtFt PDWHULiO�

�� 32ý(7 1$'=(01Ë&+ 32'/$äË

8YHGH VH SRþHW QDG]HPQtFK SRGODåt� QLNROLY SRþHW SRVFKRGt�
=D QDG]HPQt SRGODåt VH SRYDåXMt S�t]HPt� W]Y� PH]DQLQ� NDåGp
SRVFKRGt� SRGNURYt� 6XWHUpQ QHQt QDG]HPQt SRGODåt� 3�t]HPQt EXGRY\
MVRX MHGQRSRGODåQt� 3UYQt QDG]HPQt SRGODåt MH NRQVWUXNþQt SRGODåt
GRPX XPtVW�Qp QD ~URYQL RNROQtKR WHUpQX� SRS�tSDG� YêãH� D WR SR
FHOpP REYRGX GRPX�
6WRMt�OL EXGRYD QD VYDKX WDN� åH RNROQt WHUpQ MH Y S�HGQtP WUDNWX YêãH
QHå Y ]DGQtP þL REUiFHQ� D Pi WDN ] NDåGp VWUDQ\ MLQê SRþHW SRGODåt�
XYHGH VH WROLN SRGODåt� NROLN MLFK MH YLG�W QD VWUDQ� KODYQtKR YFKRGX�

��� .$1$/,=$&(

5R]KRGXMtFt SUR Y\SOQ�Qt RWi]N\ MH ]S$VRE OLNYLGDFH VSODãNRYêFK� QLNROLY
GHã"RYêFK YRG�

��� Ò67�('1Ë 723(1Ë

8 MHGQRE\WRYêFK URGLQQêFK GRP$ VH ]D ~VW�HGQt WRSHQt SRYDåXMH
WDNRYp� NG\ MH ]GURM WHSOD XPtVW�Q Y VDPRVWDWQêFK SURVWRUiFK PLPR E\W
�QDS�� YH VNOHS���

��� 9é7$+

-H�OL Y GRP� SRX]H QiNODGQt YêWDK� NWHUê XåLYDWHOp E\W$ QHPRKRX E�åQ�
XåtYDW �QDS�� Y SURYR]QtFK EXGRYiFK�� XYHGH VH� åH G$P QHQt YêWDKHP
Y\EDYHQ�
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Následující strana: 
Příloha č. 37: sčítací dotazník: byty 
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%\WRYê�OLVW

N ��������

2FKUDQD LQGLY LGXiOQtFK GDW MH ]DUXþHQD ]iNRQHP þ������� 6E� =D RFKUDQX LQGLY LGXiOQtFK ~GDM$ RGSRY tGi ýHVNê VWDWLVWLFNê ~�DG�

E\W

PRELOQt �SRK\EOLYp� RE\GOt

QRX]RYp RE\GOt

UHNUHDþQt FKDWD� FKDOXSD

=S%VRE E\GOHQt�

WUYDOH QHRE\GOHQ ] G$YRGX�

RE\GOHQ WUYDOH �Y E\W� Pi WUYDOê SRE\W DOHVSR� MHGQD RVRED�

� RE\GOHQ S�HFKRGQ�

� ]P�QD XåLYDWHOH

� VORXåt N UHNUHDFL

� S�HVWDYED E\WX

� GRVXG QHRE\GOHQ SR NRODXGDFL

� SR]$VWDORVWQt QHER VRXGQt �t]HQt

� QH]S$VRELOê N E\GOHQt

� MLQê G$YRG

2E\GOHQRVW E\WX�

:$: D S�tPRWRS$�

~VW�HGQt V NRWHOQRX PLPR G$P

~VW�HGQt V NRWHOQRX Y GRP�

HWiåRYp V NRWOHP Y E\W�

NDPQD �YþHWQ� DNXPXODþQtFK�

MLQê QHER NRPELQRYDQê ]S$VRE

3�HYOiGDMtFt ]S%VRE Y\WiSQt��

HQHUJLH ] NRWHOQ\ PLPR G$P

XKOt

G�HYR

WRSQp ROHMH� QDIWD

]HPQt SO\Q

SURSDQ� EXWDQ

HOHNW�LQD

RVWDWQt �VOXQHþQt� Y�WUQi DM��

(QHUJLH SRXætYDQi N Y\WiSQt��

Y E\W�

PLPR E\W YODVWQt

PLPR E\W VSROHþQi

EH] NRXSHOQ\

.RXSHOQD �VSUFKRYë NRXW���

3RÿHW RVREQtFK DXWRPRELO%��

EH] DXWRPRELOX MHGHQ DXWRPRELO GYD QHER YtFH DXWRPRELO$

VXWHUpQ� VNOHS

S�t]HPt

S�t]HPt D �� SRVFKRGt

�� SRVFKRGt

�� SRVFKRGt

�� SRVFKRGt

�� SRVFKRGt

�� � �� SRVFKRGt

�� � ��� SRVFKRGt

��� D Y\ããt SRVFKRGt

3RORKD E\WX�

VSODFKRYDFt Y E\W�

VSODFKRYDFt PLPR E\W YODVWQt

VSODFKRYDFt PLPR E\W VSROHþQê

VSODFKRYDFt PLPR G$P

EH] VSODFKRYiQt

=iFKRG��

. Y\SO�RYiQt SRXåtYHMWH� SURVtP� þHUQRX SURSLVRYDFt WXåNX�

3RNUDÿXMWH� SURVtP� YH Y\SO�RYiQt ~GDM% QD �� VWUDQ WRKRWR WLVNRSLVX�

þ� GRPX þ� EXGRY \

NyG\ � QHY\SO�XMWH

RNUHV VþtWDFt REY RG

SRþHW RVRE Y E\W�þ� E\ WX

9]RU Y\SOQ�Qt� VSUiYQê ~GDM FK\EQê ~GDM ]DNURXåNXMWH[ [

9]RU SVDQt þtVOLF� � � � � � � � � � �

3O\Q�

SO\Q ]DYHGHQ GR E\WX EH] SO\QX

P�P�

3ORFKD E\WX �]DRNURXKOHWH QD FHOi þtVOD��

RE\WQp PtVWQRVWL �EH] NXFK\Q�� RVWDWQt SURVWRU\ E\WXNXFK\�

P�

3RÿHW RE\WQëFK PtVWQRVWt �EH] NXFK\Q���

�PV SORFKRX � � ��� �PV SORFKRX � D YtFH

9RGRYRG�

YRGRYRG Y E\W� YRGRYRG PLPR E\W EH] YRGRYRGX

7HSOi YRGD�

]GURM

]GURM PLPR EXGRYX �GiONRYê�

HOHNWULFNê ERMOHU� SU$WRNRYê RK�tYDþ

SO\QRYê ERMOHU� SU$WRNRYê RK�tYDþ

MLQê QHER NRPELQRYDQê

EH] WHSOp YRG\

DQR V LQWHUQHWHP DQR EH] LQWHUQHWX QH

2VREQt SRÿtWDÿ��

]DORåHQpKR Y SU$E�KX SULYDWL]DFH

E\W YH YODVWQtP GRP�

E\W Y RVREQtP YODVWQLFWYt

MLQp EH]SODWQp XåtYiQt E\WX

E\W QiMHPQt �YþHWQ� E\W$ /%'�

E\W þOHQD VWDYHEQtKR E\WRYpKR GUXåVWYD

E\W þOHQD GUXåVWYD QiMHPF$

E\W GRPRYQLFNê� VOXåHEQt

MLQê G$YRG XåtYiQt E\WX

3UiYQt G%YRG XætYiQt E\WX�

SRX]H SHYQê WHOHIRQ

SRX]H PRELOQt WHOHIRQ

SHYQê L PRELOQt WHOHIRQ

EH] WHOHIRQX

7HOHIRQ��

UHNUHDþQt REMHNW

ý(6.é 67$7,67,&.é Ò�$'

8YH�WH� MDNp MVRX UHNUHDþQt PRåQRVWL 9Dãt GRPiFQRVWL�
5HNUHDÿQt REMHNW��

REMHNW YODVWQt

REMHNW Y WUYDOpP QiMPX

REMHNW YH VSROXYODVWQLFWYt

EH]SODWQp XåtYiQt REMHNWX

EH] PRåQRVWL Y\XåtYDW

RSUDYD

�

� �

�
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-PpQR D S�tMPHQt 9]WDK N XæLYDWHOL E\WX

1D SUYQtFK PtVWHFK SLãWH� SURVtP� RVRE\ WUYDOH E\GOtFt� MDNR SRVOHGQt
SLãWH RVRE\� NWHUp E\O\ Y E\W� GRþDVQ� S�tWRPQp D NWHUp PDMt VY$M WUYDOê
SRE\W QD MLQp DGUHVH �QDS�� QiYãW�Y\��

8 YãHFK RVRE XYH�WH Y]WDK\ Y$þL RVRE� XYHGHQp QD SUYQtP PtVW�
VH]QDPX� QDS��� PDQåHO� PDQåHOND� GUXK� GUXåND� V\Q� GFHUD� ]H"�
VQDFKD� RWHF� PDWND� WFKiQ� WFK\Q�� YQXN� YQXþND� SUDYQXN� SUDYQXþND�
EUDWU� VHVWUD� MLQê S�tEX]Qê� SRGQiMHPQtN� FL]t RVRED DS�

3R�DGRYp

ÿtVOR

RVRE\

��

��

��

��

��

��

��

��

��

���

XæLYDWHO E\WX

'NXMHPH 9iP ]D Y\SOQQt %\WRYpKR OLVWX�

�� VWUDQD %\WRYpKR OLVWX VORXåt SUR ]DMLãW�Qt ~SOQRVWL VþtWiQt D RGVWUDQ�Qt GXSOLFLW D GiOH SUR ]MLãW�Qt VWUXNWXU\ GRPiFQRVWt� ÒGDMH R MPpQX D S�tMPHQt QHEXGRX
]D]QDPHQiQ\ QD HOHNWURQLFNp QRVLþH DQL XNOiGiQ\ Y SRþtWDþRYêFK GDWDEi]tFK�

-PpQR D S�tMPHQt 9]WDK N XåLYDWHOL E\WX3R�� þ�
RVRE\

��

��

��

��

��

'RPiFQRVW 2VRE\� NWHUp VSROHþQ� KRVSRGD�t

�� GRPiFQRVW

�� GRPiFQRVW

�� GRPiFQRVW

XæLYDWHO E\WX

3�tNODG Y\SOQ�Qt RWi]N\ þ� ��� 3�tNODG Y\SOQ�Qt RWi]N\ þ� ���

3RNXG MH YH 9DãHP E\W� YtFH QHå �� RVRE QHER YtFH QHå � GRPiFQRVWt� SRNUDþXMWH� SURVtP� YH Y\SO�RYiQt
~GDM$ QD WLVNRSLVH �3RNUDþRYiQt VWU� � %\WRYpKR OLVWX�� NWHUê 9iP SRVN\WQH 9iã VþtWDFt NRPLVD��

'RPiFQRVW
2VRE\� NWHUp VSROHÿQ KRVSRGD�t

=DSLãWH� SURVtP� SRGOH RWi]N\ þ� �� SR�DGRYi

þtVOD W�FK RVRE� NWHUp VSROHþQ� KRVSRGD�t�

Yþ� G�Wt� NWHUp GR WpWR GRPiFQRVWL SDW�t�

�� GRPiFQRVW ]DKUQXMH RVRE\ V SR�DGRYëP ÿtVOHP�

�� GRPiFQRVW ]DKUQXMH RVRE\ V SR�DGRYëP ÿtVOHP�

�� GRPiFQRVW ]DKUQXMH RVRE\ V SR�DGRYëP ÿtVOHP�

�� GRPiFQRVW ]DKUQXMH RVRE\ V SR�DGRYëP ÿtVOHP�

�� GRPiFQRVW ]DKUQXMH RVRE\ V SR�DGRYëP ÿtVOHP�

6SROHþQp KRVSRGD�HQt ]QDPHQi�

åH KODYQt YêGDMH GRPiFQRVWL�

MDNR MH VWUDYD� QiNODG\ QD E\GOHQt�

SURYR]Qt D MLQp YêGDMH MVRX

KUD]HQ\ VSROHþQ��

� � � � �

� � �PDQæHOND

GFHUD

YQXN

WFK\Q�

-DQ 6PHWDQD

0DULH 6PHWDQRYi

$QQD 1RYiNRYi

-RVHI 1RYiN

(YD 'YR"iNRYi

%\WRYë OLVW � �� VWUDQD

������������������������������������������������������������������������������������������

'DWXP� MPpQR D S�tMPHQt RVRE\� NWHUi IRUPXOi� Y\SOQLOD

�� 6H]QDP YäHFK RVRE Y E\W QHER Y MLQpP RE\GOt � YþHWQ� RVRE WUYDOH E\GOtFtFK GRþDVQ� QHS�tWRPQêFK D GRþDVQ� S�tWRPQêFK

6SROHÿQp KRVSRGD�HQt ÿOHQ% GRPiFQRVWL��

% < 7 2 9 < / , 6 7 %
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