
 

STANDARD SLEDOVANÝCH JEVŮ PRO ÚZEMNĚ 
ANALYTICKÉ PODKLADY KRAJE 

Metodický návod k příloze č. 1 části B – Územně analytické podklady kraje – podklad pro 
rozbor udržitelného rozvoje území vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 

činnosti. 

Zdroje sledovaných jevů uvedených v příloze č. 1 části B vyhlášky č. 500/2006 Sb. jsou uvedeny v řádku 
„zdroj sledovaných jevů“. V řádku „zdroj údajů“ je informativně uveden: 

 www adresa (jako hypertextový odkaz), na které je daný sledovaný jev dostupný, 
 jiná informace, kde lze daný sledovaný jev nalézt. 

Údaje v řádku „zdroj údajů“ jsou pouze informativní, mohou se v čase měnit, a proto je třeba jejich 
občasná aktualizace. Tyto údaje nejsou oficiálním zdrojem údajů o území, pokud je příslušný poskytovatel 
v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů

1
 jako údaje o území neposkytuje. 

V případě, že není u některého sledovaného jevu uveden jeho zdroj, je třeba, aby tyto údaje zajistil 
pořizovatel. 

ČSÚ poskytuje pro Územně analytické podklady (dále též „ÚAP“) kraje aktualizovaná statistická data, v 
rozsahu přílohy č. 1 části B vyhlášky č. 500/2006 Sb., vyjma jevů pod č. 14, 15, 18, 25, 26 a 31 až 36 
(stav k 21. 3. 2014). Kromě odkazů do své veřejné databáze nabízí ČSÚ k přímému využití i zpracovaná 
data ve formátu xls (resp. xlsx) za všechny obce a vyšší územní celky, tj. za správní obvody obcí 

s rozšířenou působností a kraje (viz www.czso.cz StatistikyRegionální statistikyÚzemně analytické 
podklady). Součástí těchto aktualizovaných statistických dat pořizovaných ČSÚ pro potřeby ÚAP krajů 
(dále též „ČSÚ ÚAP“) je i metodický popis ukazatelů v souboru „Jevy a ukazatele“, kde je celý systém 

podrobně popsán (viz www.czso.cz StatistikyRegionální statistikyÚzemně analytické podkladyJevy 
a ukazatele). V této metodice je uveden zdroj informace vč. prvotního zdroj. Tamtéž jsou uvedeny i další 
upozornění k jednotlivým statistickým datům obsaženým v ČSÚ ÚAP. 

Pro zpracování ÚAP je důležité zachytit vývoj daného jevu v území v čase. K tomu slouží retrospektivní 
údaje vedené daným poskytovatelem. Tyto údaje jsou např. součástí ČSÚ ÚAP a v případě dalších údajů 
jsou většinou součástí zdroje uvedeného ve sloupci jiný zdroj (nebo jsou dostupné ze zde uvedené www 
adresy). Delší časové řady některých údajů, případně podrobnější členění je možno získat prostřednictvím 

informačních servisů ČSÚ (www.czso.cz Kontakty). Při sestavování časových řad je nutno ověřit, zda 
nedošlo ke změnám ve vymezení územních jednotek (obcí, obcí s rozšířenou působností či krajů). 

Pro aktualizaci ÚAP doporučujeme také další informace krajských správ ČSÚ (s odkazy např. na Krajské 

ročenky): www.czso.czStatistikyRegionální statistikyVyberte kraj (rozklikávací mapka). 

Pro metodickou inspiraci doporučujeme řadu publikací ČSÚ, např. publikaci e-1383-10 Vybrané oblasti 
udržitelného rozvoje v krajích ČR 2010. Doporučuje se na webu ČSÚ využívat též Katalog produktů 

(www.czso.cz Vydáváme Katalog produktů) nebo (při znalosti názvu či signatury publikace) 
vyhledávací okénko. 

Upozornění: Ministerstvo pro místní rozvoj ani Ústav územního rozvoje neodpovídá za funkčnost a obsah 
statistických dat zde uvedených odkazů nebo dokumentů. 

  

                                                      
1
 § 27 a § 28 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů; § 4 odst. 3 a příl. č. 2 V vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. 
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http://www.czso.cz/
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/csu_a_uzemne_analyticke_podklady
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/csu_a_uzemne_analyticke_podklady
http://www.czso.cz/
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/sledovane_jevy_pouzite_ukazatele_a_jejich_metodika/$File/metodika_ukaz_uap_28062013.pdf
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/sledovane_jevy_pouzite_ukazatele_a_jejich_metodika/$File/metodika_ukaz_uap_28062013.pdf
http://www.czso.cz/
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/regiony_mesta_obce_souhrn
http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/1383-10


Seznam použitých zkratek 

ČR Česká republika 

ČSAV Československá akademie věd 

ČSÚ Český statistický úřad 

ČSÚ ÚAP Aktualizovaná statistická data, vymezená vyhláškou 500/2006 Sb., poskytovaná 
ČSÚ pro ÚAP 

ČÚZK Český úřad zeměměřičský a katastrální 

HUZ hromadná ubytovací zařízení 

IDS identifikátor datové schránky 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MZe Ministerstvo zemědělství 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

OÚP odbor územního plánování 

PLO přírodní lesní oblasti 

SLDB sčítání lidu, domů a bytů 

SO ORP správní obvod obce s rozšířenou působností 

STG skupina typů geobiocénů 

ÚAP územně analytické podklady 

ÚHÚL Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 

ZSJ základní sídelní jednotka 
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Řádek číslo (dle přílohy č. 1 k vyhlášce 500/2006 Sb., část B) 

1 

Sledovaný jev: 

Vývoj počtu obyvatel 

Zdroj sledovaného jevu: 

 

Český statistický úřad 

Na padesátém 81 

100 82 PRAHA 10  

IDS: 2gfaasy 

web: www.czso.cz  
 

Komentář ke sledovanému jevu, příp. odkaz na právní předpis 

 

Údaj: 

- Počet obyvatel 

- Přirozený přírůstek 

- Saldo migrace 

 

Retrospektivní údaje vývoje počtu obyvatel:  

- Počet obyvatel a domů v obcích dle SLDB
2
 od roku 1869 do roku 2011. 

- Územní změny, počty obyvatel, narození, zemřelí, stěhování v letech 1971 až po aktuální rok, 
v podrobnosti za obce. 

- Historický lexikon obcí České republiky 1869 - 2005 1. a 2. Díl. 

 

Komentář: 

Stěžejní význam má analýza vývojové řady počtů obyvatel podle obcí z průběžné (roční) bilance 
zemřelých, narozených a stěhování. Je však nutno zohlednit administrativní změny obcí. Údaje jsou 
uceleně dostupné od roku 1971 do současnosti. 
 

Zdroj údajů: 

 

ČSÚ ÚAP, ukazatele 1.1, 1.2, 1.3 (ČSÚ):  

Statistiky Regionální statistiky Územně analytické podklady 

 

SLDB:  

StatistikySčítání lidu, domů a bytůVýsledky minulých sčítání (vpravo dole) 

 

Databáze demografických údajů za obce ČR 1971 – 2012: 

Databáze, registryDatabáze demografických údajů za obce ČR 

 

Historický lexikon obcí České republiky 1869 – 2005: 

VydávámePublikace2004Obyvatelstvo, volbyKód 4128-04 

 
  

                                                      
2
 Sčítání lidu, domů a bytů 

NEAKTUÁLN
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http://www.czso.cz/
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/csu_a_uzemne_analyticke_podklady
http://www.czso.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/vysledky_minulych_scitani
http://www.czso.cz/cz/obce_d/index.htm
http://www.czso.cz/csu/2004edicniplan.nsf/p/4128-04
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Řádek číslo (dle přílohy č. 1 k vyhlášce 500/2006 Sb., část B) 

2 

Sledovaný jev: 

Podíl obyvatel ve věku 0 – 14 let na celkovém počtu obyvatel 

Zdroj sledovaného jevu: 

 

Český statistický úřad 

Na padesátém 81 

100 82 PRAHA 10  

IDS: 2gfaasy 

web: www.czso.cz  
 

Komentář ke sledovanému jevu, příp. odkaz na právní předpis 

 

Údaj: 

- Podíl obyvatel ve věku 0 - 14 let na celkovém počtu obyvatel (%) 

- Počet obyvatel ve věku 0 - 14 let 

 

Komentář: 

Údaje ze SLDB až do podrobnosti údaje za základní sídelní jednotky (dále též „ZSJ“). Pro sledování 
trendu vývoje údaje z předchozího SLDB. 
 

Zdroj údajů: 

 

ČSÚ ÚAP, ukazatele 2.1, a 2.2: 

Statistiky Regionální statistiky Územně analytické podklady 

 

SLDB:  

Statistiky → Sčítání lidu, domů a bytů 

 
  

NEAKTUÁLN
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http://www.czso.cz/
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/csu_a_uzemne_analyticke_podklady
http://www.scitani.cz/
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Řádek číslo (dle přílohy č. 1 k vyhlášce 500/2006 Sb., část B) 

3 

Sledovaný jev: 

Podíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu 
obyvatel 

Zdroj sledovaného jevu: 

 

Český statistický úřad 

Na padesátém 81 

100 82 PRAHA 10  

IDS: 2gfaasy 

web: www.czso.cz  
 

Komentář ke sledovanému jevu, příp. odkaz na právní předpis 

 

Údaj: 

- Podíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyvatel (%) 

- Počet obyvatel ve věku 65 let a více 

 

Komentář: 

Údaj ze SLDB až do územní podrobnosti  ZSJ. Pro sledování trendu vývoje údaje z předchozího SLDB. 
Jako souhrnný, ale méně přehledný ukazatel stáří populace je možno počítat podíl počtu seniorů a dětí v 
procentech (tzv. index stáří). Doplňkově možno používat ukazatel průměrný věk nebo věkový medián. 
 

Zdroj údajů: 

 

ČSÚ ÚAP, ukazatele 3.1, a 3.2: 

Statistiky Regionální statistiky Územně analytické podklady 

 

SLDB:  

Statistiky → Sčítání lidu, domů a bytů 

 
  

NEAKTUÁLN
Í

http://www.czso.cz/
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/csu_a_uzemne_analyticke_podklady
http://www.scitani.cz/
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Řádek číslo (dle přílohy č. 1 k vyhlášce 500/2006 Sb., část B) 

4 

Sledovaný jev: 

Podíl osob se základním vzděláním 

Zdroj sledovaného jevu: 

 

Český statistický úřad 

Na padesátém 81 

100 82 PRAHA 10  

IDS: 2gfaasy 

web: www.czso.cz  
 

Komentář ke sledovanému jevu, příp. odkaz na právní předpis 

 

Údaj: 

- Podíl osob starších 15 let bez vzdělání a s nejvyšším dokončeným základním vzděláním (%) 

 

Komentář: 

Údaj ze SLDB až do územní podrobnosti ZSJ. Srovnatelnost dvou posledních SLDB poněkud omezena 
kvůli vyšší položce „vzdělání nezjištěno“ v SLDB 2011. 
 

Zdroj údajů: 

 

ČSÚ ÚAP, ukazatele 4.1: 

Statistiky Regionální statistiky Územně analytické podklady 

 

SLDB:  

Statistiky → Sčítání lidu, domů a bytů 

 
  

NEAKTUÁLN
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http://www.czso.cz/
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/csu_a_uzemne_analyticke_podklady
http://www.scitani.cz/
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Řádek číslo (dle přílohy č. 1 k vyhlášce 500/2006 Sb., část B) 

5 

Sledovaný jev: 

Podíl osob s vysokoškolským vzděláním 

Zdroj sledovaného jevu: 

 

Český statistický úřad 

Na padesátém 81 

100 82 PRAHA 10  

IDS: 2gfaasy 

web: www.czso.cz  
 

Komentář ke sledovanému jevu, příp. odkaz na právní předpis 

 

Údaj: 

- Podíl osob starších 15 let s dokončeným vysokoškolským vzděláním (%) 

 

Komentář: 

Údaj ze SLDB až do územní podrobnosti ZSJ. Do ukončeného vysokoškolského vzdělání se počítá 
vzdělání bakalářské, magisterské i doktorské. Viz též poznámka u sledovaného jevu 4. 
 

Zdroj údajů: 

 

ČSÚ ÚAP, ukazatele 5.1: 

Statistiky Regionální statistiky Územně analytické podklady 

 

SLDB:  

Statistiky → Sčítání lidu, domů a bytů 

 
  

NEAKTUÁLN
Í

http://www.czso.cz/
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/csu_a_uzemne_analyticke_podklady
http://www.scitani.cz/
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Řádek číslo (dle přílohy č. 1 k vyhlášce 500/2006 Sb., část B) 

6 

Sledovaný jev: 

Sídelní struktura 

Zdroj sledovaného jevu: 

 

Český statistický úřad 

Na padesátém 81 

100 82 PRAHA 10  

IDS: 2gfaasy 

web: www.czso.cz  
 

Komentář ke sledovanému jevu, příp. odkaz na právní předpis 

 

Sídelní struktura se svou povahou vymyká ze souboru ostatních sledovaných jevů. Lze ji charakterizovat 
souborem různých ukazatelů, které však vždy nemají poskytovatele údaje ve smyslu stavebního zákona a 
pořizovatel je proto musí zajistit a zpracovat vlastními silami. 

Podle Metodického sdělení OÚP Ministerstva pro místní rozvoj k tématice sídelní struktury ve 2. úplné 
aktualizaci územně analytických podkladů krajů je doporučeno k pojetí a vymezení center v sídelní 
struktuře posoudit: 

- Dílčí centralitu obcí ve veřejné správě a její řádové členění 

- Dílčí centralitu obcí v dojížďce za prací a její řádové členění 

- Dílčí centralitu obcí ve službách a její řádové členění 

- Ukazatel komplexní funkční velikosti obcí 

- Celkové zařazení obcí jako kategorií center v sídelní struktuře. 

Z dalších údajů, vč. údajů sledovaných ČSÚ, lze pro hodnocení jako charakteristiky sídelní struktury 
možné použít např. údaje: 

- Počet obyvatel 

- Hustota zalidnění 

- Statut obce (statutární města, města, městyse, správní centra) atd. 

ČSÚ např. sleduje v rámci ÚAP ČSÚ jako ukazatel sídelní struktury v území počet částí obce. 

Ve vztahu k dokumentům Politika územního rozvoje ČR či zásady územního rozvoje lze hodnotit např. 
polohu obcí uvnitř či vně rozvojových oblastí, rozvojových os nebo specifických oblastí. 

V zásadách územního rozvoje jsou určovány základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání 
území kraje mj. stanovením požadavků nadmístního významu na koordinaci územně plánovací činnosti 
obcí a na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a 
rozvoje sídelní struktury. 
 

Zdroj údajů: 

 

ČSÚ ÚAP, ukazatel 6.1: 

Statistiky Regionální statistiky Územně analytické podklady 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj:  

Politika územního rozvoje České republiky 

Územní plánování a stavební řád  Koncepce a strategie  Politika územního rozvoje České republiky 

 

Krajské úřady: 

Zásady územního rozvoje 

 

NEAKTUÁLN
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http://www.czso.cz/
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/csu_a_uzemne_analyticke_podklady
http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky


Ministerstvo pro místní rozvoj ČR & Ústav územního rozvoje Brno METODICKÝ NÁVOD Č. 1 B 

9 
 

 

Řádek číslo (dle přílohy č. 1 k vyhlášce 500/2006 Sb., část B) 

7 

Sledovaný jev: 

Ekonomická aktivita podle odvětví 

Zdroj sledovaného jevu: 

 

Český statistický úřad 

Na padesátém 81 

100 82 PRAHA 10  

IDS: 2gfaasy 

web: www.czso.cz  
 

Komentář ke sledovanému jevu, příp. odkaz na právní předpis 

 

Údaj: 

- Podíl zaměstnaných v priméru (%) 

- Podíl zaměstnaných v sekundéru (%) 

 

Komentář: 

Na úrovni krajů a ČR jsou k dispozici každý rok údaje z Výběrového sčítání pracovních sil.  Pro nižší 
územní úrovně jsou jen údaje ze SLDB. 
 

Zdroj údajů: 

 

ČSÚ ÚAP, ukazatele 7.1 a 7.2: 

Statistiky Regionální statistiky Územně analytické podklady 

 

SLDB:  

Statistiky → Sčítání lidu, domů a bytů 

 
  

NEAKTUÁLN
Í

http://www.czso.cz/
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/csu_a_uzemne_analyticke_podklady
http://www.scitani.cz/
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Řádek číslo (dle přílohy č. 1 k vyhlášce 500/2006 Sb., část B) 

8 

Sledovaný jev: 

Míra nezaměstnanosti 

Zdroj sledovaného jevu: 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Na Poříčním právu 376/1 

128 00 PRAHA 2 – NOVÉ MĚSTO 

IDS: sc9aavg 

web: www.mpsv.cz  

Český statistický úřad 

Na padesátém 81 

100 82 PRAHA 10  

IDS: 2gfaasy 

web: www.czso.cz  
 

Komentář ke sledovanému jevu, příp. odkaz na právní předpis 

 

Údaj: 

- Počet uchazečů o zaměstnání – dosažitelných 

- Počet uchazečů o zaměstnání – celkem 

- Počet uchazečů – absolventů 

- Počet uchazečů - evidence nad 12 měsíců 

 

Komentář: 

Ukazatel na úrovni obcí a SO ORP „Míra nezaměstnanosti“ (podíl registrovaného počtu dosažitelných 
uchazečů o zaměstnání z počtu ekonomicky aktivních osob z posledního SLDB) byl v lednu 2013 
nahrazen ukazatelem „Podíl nezaměstnaných osob (dosažitelných)“ - podíl registrovaných 
nezaměstnaných osob dosažitelných ve věku 15-64 ze všech osob ve věku 15-64 z průběžné 
demografické statistiky ČSÚ. Nový ukazatel není srovnatelný s předchozím. Vinou výpadku dat o 
registrované nezaměstnanosti od MPSV nejsou data pro obce a SO ORP za rok 2012 a 2013 dostupná, 
ČSÚ od MPSV získal a publikoval data až k 31. 3. 2014. Je předpoklad, že časová řada ukazatelů 
k 31. 12. se obnoví od 31. 12. 2014 (zřejmě s uvedenou mezerou). 

Kromě údajů o registrované nezaměstnanosti (od MPSV), které umožňují analyzovat nezaměstnanost na 
úrovni obcí a SO ORP, existuje ještě obecná nezaměstnanost (dle metodiky ILO), kterou zjišťuje ČSÚ 
pouze za ČR a kraje (z výběrového šetření pracovních sil ČSÚ). 
 

Zdroj údajů: 

 

MPSV: 

MPSVIntegrovaný portálZaměstnanostNezaměstnanostZ územního hlediska 

 

ČSÚ ÚAP, ukazatele 8.1až 8.5 (prvotní zdroj MPSV): 

Statistiky Regionální statistiky Územně analytické podklady 

 
  NEAKTUÁLN
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http://www.mpsv.cz/
http://www.czso.cz/
http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/o/gender_pracemzdy-metodika
http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/uzem
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/csu_a_uzemne_analyticke_podklady
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Řádek číslo (dle přílohy č. 1 k vyhlášce 500/2006 Sb., část B) 

9 

Sledovaný jev: 

Vyjíždějící do zaměstnání a škol 

Zdroj sledovaného jevu: 

 

Český statistický úřad 

Na padesátém 81 

100 82 PRAHA 10  

IDS: 2gfaasy 

web: www.czso.cz 

  

 

Komentář ke sledovanému jevu, příp. odkaz na právní předpis 

 

Údaj: 

- Vyjíždějící do zaměstnání mimo obec (městskou část) 

- Vyjíždějící do škol mimo obec (městskou část) 

 

Komentář: 

ČSÚ publikuje ze SLDB 2011 data o celkové vyjížďce do zaměstnání (nikoli jen denní), která umožňují 
bilancovat počet pracovních míst v obci. Vyjížďka do škol je v denní formě. Data o vyjížďce umožňují také 
analýzu z hlediska intenzity, věkových skupin, zaměstnání v ekonomických odvětvích, doby a směru 
vyjížďky, druhu dopravního prostředku apod. Data lze použít. i pro analýzu osídlení dle vztahů mezi 
obcemi, vymezení regionů dojížďky dle dominantních směrů, aj.). 
 

Zdroj údajů: 

 

ČSÚ ÚAP, ukazatele 9.1 a 9.2: 

Statistiky Regionální statistiky Územně analytické podklady 

 

SLDB:  

Statistiky → Sčítání lidu, domů a bytů 

 
  

NEAKTUÁLN
Í

http://www.czso.cz/
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/csu_a_uzemne_analyticke_podklady
http://www.scitani.cz/
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Řádek číslo (dle přílohy č. 1 k vyhlášce 500/2006 Sb., část B) 

10 

Sledovaný jev: 

Dojíždějící do zaměstnání a škol do obce 

Zdroj sledovaného jevu: 

 

Český statistický úřad 

Na padesátém 81 

100 82 PRAHA 10  

IDS: 2gfaasy 

web: www.czso.cz 

  

 

Komentář ke sledovanému jevu, příp. odkaz na právní předpis 

 

Údaj: 

- Dojíždějící do zaměstnání mimo obec (městskou část) 

- Dojíždějící do škol mimo obec (městskou část) 

 

Komentář: 

ČSÚ publikuje ze SLDB 2011 data o celkové vyjížďce do zaměstnání (nikoli jen denní), která umožňují 
bilancovat počet pracovních míst v obci. Vyjížďka do škol je v denní formě. Data o vyjížďce umožňují také 
analýzu z hlediska intenzity, věkových skupin, zaměstnání v ekonomických odvětvích, doby a směru 
vyjížďky, druhu dopravního prostředku apod. Data lze použít. i pro analýzu osídlení dle vztahů mezi 
obcemi, vymezení regionů dojížďky dle dominantních směrů, aj.). 
 

Zdroj údajů: 

 

ČSÚ ÚAP, ukazatele 10.1 a 10.2: 

Statistiky Regionální statistiky Územně analytické podklady 

 

SLDB:  

Statistiky → Sčítání lidu, domů a bytů 

 
  

NEAKTUÁLN
Í

http://www.czso.cz/
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/csu_a_uzemne_analyticke_podklady
http://www.scitani.cz/
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Řádek číslo (dle přílohy č. 1 k vyhlášce 500/2006 Sb., část B) 

11 

Sledovaný jev: 

Výstavba domů a bytů 

Zdroj sledovaného jevu: 

 

Český statistický úřad 

Na padesátém 81 

100 82 PRAHA 10  

IDS: 2gfaasy 

web: www.czso.cz 

  

 

Komentář ke sledovanému jevu, příp. odkaz na právní předpis 

 

Údaj: 

- Počet dokončených bytů 

- Počet dokončených bytů v rodinných domech 

 

Komentář: 

Důležitý je počet dokončených bytů v daném roce v třídění na rodinné domy, bytové domy (obojí vč. 
nástaveb a přístaveb), ostatní formy a byty v zařízeních pro seniory. Vzhledem k meziročnímu kolísání 
počtů je pro srovnání obcí důležitý průměr za víceleté období. Srovnání intenzity výstavby se počítá na 
1000 obyvatel středního stavu daného období. 
 

Zdroj údajů: 

 

ČSÚ ÚAP, ukazatele 11.1 a 11.2: 

Statistiky Regionální statistiky Územně analytické podklady 

 
  

NEAKTUÁLN
Í

http://www.czso.cz/
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/csu_a_uzemne_analyticke_podklady
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Řádek číslo (dle přílohy č. 1 k vyhlášce 500/2006 Sb., část B) 

12 

Sledovaný jev: 

Podíl neobydlených bytů na celkovém fondu 

Zdroj sledovaného jevu: 

 

Český statistický úřad 

Na padesátém 81 

100 82 PRAHA 10  

IDS: 2gfaasy 

web: www.czso.cz 

  

 

Komentář ke sledovanému jevu, příp. odkaz na právní předpis 

 

Údaj: 

- Podíl neobydlených bytů z celkového počtu bytů (%) 

 

Komentář: 

Jde o data ze SLDB - podíl počtu neobydlených bytů na celkovém počtu bytů v obci příp. městských 
částech. Zjišťují se i důvody proč je byt neobydlen, důležité je např. rekreační využití či technická 
nezpůsobilost k bydlení. 
 

Zdroj údajů: 

 

ČSÚ ÚAP, ukazatele 12.1: 

Statistiky Regionální statistiky Územně analytické podklady 

 

SLDB:  

Statistiky → Sčítání lidu, domů a bytů 

 
  

NEAKTUÁLN
Í

http://www.czso.cz/
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/csu_a_uzemne_analyticke_podklady
http://www.scitani.cz/
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Řádek číslo (dle přílohy č. 1 k vyhlášce 500/2006 Sb., část B) 

13 

Sledovaný jev: 

Struktura bytového fondu 

Zdroj sledovaného jevu: 

 

Český statistický úřad 

Na padesátém 81 

100 82 PRAHA 10  

IDS: 2gfaasy 

web: www.czso.cz 

  

 

Komentář ke sledovanému jevu, příp. odkaz na právní předpis 

 

Údaj: 

- Počet obydlených domů 

- Počet obydlených bytů 

- Podíl obydlených bytů v rodinných domech (%) 

- Podíl obydlených bytů postavených v daném období (%) 

 

Komentář: 

SLDB šetří od úrovně ZSJ i související údaje, např.: druh budovy, období výstavby, materiál nosných zdí, 
podlažnost, připojení na sítě, počet místností, obytnou plochu, způsob vytápění. 
 

Zdroj údajů: 

 

ČSÚ ÚAP, ukazatele 13.1 až 13.6: 

Statistiky Regionální statistiky Územně analytické podklady 

 

SLDB:  

Statistiky → Sčítání lidu, domů a bytů 

 
  

NEAKTUÁLN
Í

http://www.czso.cz/
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/csu_a_uzemne_analyticke_podklady
http://www.scitani.cz/
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Řádek číslo (dle přílohy č. 1 k vyhlášce 500/2006 Sb., část B) 

14 

Sledovaný jev: 

Místně obvyklé nájemné 

Zdroj sledovaného jevu: 

 

není poskytovatel   

 

Komentář ke sledovanému jevu, příp. odkaz na právní předpis 

 

Komentář: 

Obvyklá cena je zjistitelná pouze analýzou místního trhu. Obvyklé nájemné lze zjistit tam, kde je běžně 
nájemné sjednáváno nebo měněno za obvyklých obchodních podmínek. 

Nový občanský zákoník, platný od ledna 2014, obsahuje i novou právní úpravu nájmu. Vláda ČR přijala 
nařízení č. 453/2013  Sb., o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného 
obvyklého v daném místě, v němž jsou popsány možnosti zjišťování nájemného v situaci, kdy není 
dohoda o výši nájemného, podle kterého je možné zjistit srovnatelné nájemné obvyklé v daném místě 
např. posudkem soudního znalce, nebo může být zjištěno z nájemného u minimálně tří bytů se 
srovnatelným nájemným. Význam pojmu „srovnatelné nájemné obvyklé v daném místě“ je 
individualizovaná hodnota, respektující specifika smluvních podmínek nájmu, vlastnosti domu, bytu i 
lokality. 
 

Zdroj údajů: 

 

Nařízení vlády 453/2013  Sb., o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného 
obvyklého v daném místě 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=81224&fulltext=&nr=453~2F2013&part=&name=&rp
p=15#local-content 

Poznámka:  

Mapy nájemného původně přístupné na stránkách Státního fondu rozvoje bydlení již nejsou k dispozici. 
Údaje, které mapy obsahovaly, byly pouze orientační a v návaznosti na nový občanský zákoník již 
neslouží původnímu účelu, tj. informativní a orientační výše nájemného ve vybraných obcích pro dobu 
těsně po ukončení regulace nájemného, tedy do konce roku 2012. 

 

Cenová mapa (informativně, data nelze stahovat): 

http://cenovamapa.gekonsro.cz/#   

 
  NEAKTUÁLN
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http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=81224&fulltext=&nr=453~2F2013&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=81224&fulltext=&nr=453~2F2013&part=&name=&rpp=15#local-content
http://cenovamapa.gekonsro.cz/
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Řádek číslo (dle přílohy č. 1 k vyhlášce 500/2006 Sb., část B) 

15 

Sledovaný jev: 

Rekreační oblasti s celoročním a sezónním využitím 

Zdroj sledovaného jevu: 

 

Průzkum území 

Analýzy (např. k jevu č. B016) 

Odborné publikace 

 

 

 

Komentář ke sledovanému jevu, příp. odkaz na právní předpis 

 

Komentář: 

Rekreační oblasti jsou části území, které vymezují oblast vhodnou pro letní, zimní nebo celoroční 
pobytovou rekreaci, spojenou především s poznávací turistikou a s pobytem v přírodě, spojeným s 
aktivním sportem, relaxační činností (např. cykloturistikou a turistikou). 
 

Zdroj údajů: 

 

Turistické oblasti České republiky: 

http://oblast.cz/mapa/mapa.phtml?id=27 

 

Turistické regiony ČR:  

http://www.tourism.cz/mapa/mapa.phtml?id_objektu=113950  

 

Odborné publikace např.: 

VYSTOUPIL, J. a kol.: Atlas cestovního ruchu ČR. Praha: MMR, 2006. ISBN 80-239-7256-1 

FRANKE, A: Statistiky cestovního ruchu. Praha: Wolters Kluwer, 2012. ISBN 978-80-7357-717-9 

 
  

NEAKTUÁLN
Í

http://oblast.cz/mapa/mapa.phtml?id=27
http://www.tourism.cz/mapa/mapa.phtml?id_objektu=113950
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Řádek číslo (dle přílohy č. 1 k vyhlášce 500/2006 Sb., část B) 

16 

Sledovaný jev: 

Počet staveb pro rodinnou rekreaci 

Zdroj sledovaného jevu: 

 

Český statistický úřad 

Na padesátém 81 

100 82 PRAHA 10  

IDS: 2gfaasy 

web: www.czso.cz 

 

 

Komentář ke sledovanému jevu, příp. odkaz na právní předpis 

 

Údaj: 

- Počet obydlených domů 

- Počet obydlených bytů 

- Podíl obydlených bytů v rodinných domech (%) 

- Podíl obydlených bytů postavených v daném období (%) 

 

Komentář: 

Počty individuálních rekreačních chat se publikovaly pouze ze SLDB 1991, lze předpokládat, že se dosud 
významně nezměnily (s výjimkou lokalit v těsném zázemí velkých měst). Počty neobydlených domů resp. 
bytů s rekreačním využitím (chalupy) jsou součástí každého SLDB. 
 

Zdroj údajů: 

 

Malý lexikon obcí: 

Veřejná databáze ČSÚ → Souhrnné informace → Informace o regionech, městech a obcích → Lexikon 

 

SLDB 1991:  

Informace o sčítání → Historie sčítání → Československé sčítání lidu 1991  

 
  

NEAKTUÁLN
Í

http://www.czso.cz/
http://vdb.czso.cz/vdbvo/maklist.jsp?kapitola_id=700&
http://www.czso.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/ceskoslovenske_scitani_lidu_1991
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Řádek číslo (dle přílohy č. 1 k vyhlášce 500/2006 Sb., část B) 

17 

Sledovaný jev: 

Kapacita a kategorie ubytovacích zařízení 

Zdroj sledovaného jevu: 

 

Český statistický úřad 

Na padesátém 81 

100 82 PRAHA 10  

IDS: 2gfaasy 

web: www.czso.cz 

 

 

Komentář ke sledovanému jevu, příp. odkaz na právní předpis 

 

Údaj: 

- Počet hromadných ubytovacích zařízení celkem 

 

Komentář: 

Hromadná ubytovací zařízení (HUZ) pravidelně či nepravidelně poskytují přechodné ubytování hostům. 
Patří sem hotely, pensiony, turistické ubytovny, kempy atd. Od těchto zařízení je však nutno odlišit 
ubytovací zařízení pro seniory, zdravotnická zařízení a ubytovny apod. (podrobnější definice viz 
metodický text k datům pro ÚAP od ČSÚ). 

ČSÚ udržuje databázi hromadných ubytovacích zařízení ČR (až do úrovně obce). Její obsah se 
významně rozšířil od roku 2013, kdy byly zapracovány výsledky sčítání HUZ, které zajistilo MMR. Definice 
HUZ se upřesnila (nyní zařízení s 5 a více pokoji a zároveň 10 a více lůžky; podrobnosti viz metodika 
k ÚAP na webu ČSÚ). Zcela aktuální a přesnou ubytovací kapacitu v obcích je nutno zjistit v terénu nebo 
aspoň na webech pro zprostředkování ubytování.  

Asociace hotelů a restaurací ČR zpracovala Oficiální jednotnou klasifikaci ubytovacích zařízení pro 
kategorizaci a certifikaci HUZ. 
 

Zdroj údajů: 

 

Malý lexikon obcí: 

Veřejná databáze ČSÚ → Souhrnné informace → Informace o regionech, městech a obcích → Lexikon 

 

SLDB 1991:  

Informace o sčítání → Historie sčítání → Československé sčítání lidu 1991  

 
  NEAKTUÁLN

Í

http://www.czso.cz/
http://vdb.czso.cz/vdbvo/maklist.jsp?kapitola_id=700&
http://www.czso.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/ceskoslovenske_scitani_lidu_1991
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Řádek číslo (dle přílohy č. 1 k vyhlášce 500/2006 Sb., část B) 

18 

Sledovaný jev: 

Lázeňská místa a areály 

Zdroj sledovaného jevu: 

 

Český statistický úřad 

Na padesátém 81 

100 82 PRAHA 10  

IDS: 2gfaasy 

web: www.czso.cz 

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 

Palackého náměstí 4 

P. O. BOX 60 

128 01 PRAHA 2 – NOVÉ MĚSTO  

IDS: kb9egte 

web: www.uzis.cz  
 

Komentář ke sledovanému jevu, příp. odkaz na právní předpis 

 

Údaj: 

- Počet lázeňských léčeben 

- Počet lůžek v lázeňských léčebnách 

 

Komentář: 

Ústav zdravotnických informací a statistiky Ministerstva zdravotnictví ČR provozuje na svých webových 
stránkách, vyhledávač zdravotnických zařízení, kde jsou data do úrovně krajů. ČSÚ některá data přebírá. 

Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních 
léčebných lázních a lázeňských místech (zejm. § 25, § 26 a § 27 tohoto zákona). 
 

Zdroj údajů: 

 

ČSÚ ÚAP, ukazatele 18.1 a 18.2: 

Statistiky Regionální statistiky Územně analytické podklady 

 

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR: 

www.uzis.cz  

 
  

NEAKTUÁLN
Í

http://www.czso.cz/
http://www.uzis.cz/
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/csu_a_uzemne_analyticke_podklady
http://www.uzis.cz/
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Řádek číslo (dle přílohy č. 1 k vyhlášce 500/2006 Sb., část B) 

19 

Sledovaný jev: 

Podíl obyvatel zásobených pitnou vodou z veřejného 
vodovodu 

Zdroj sledovaného jevu: 

 

Český statistický úřad 

Na padesátém 81 

100 82 PRAHA 10  

IDS: 2gfaasy 

web: www.czso.cz 

  

 

Komentář ke sledovanému jevu, příp. odkaz na právní předpis 

 

Údaj: 

- Podíl obyvatel v obydlených bytech s vodovodem zásobovaných pitnou vodou z vodovodu (%) 

 

Komentář: 

SLDB šetří od úrovně ZSJ podíl trvale obydlených bytů připojených k veřejnému vodovodu. ČSÚ též 
ročně publikuje množství fakturované vody pro veřejnou potřebu a podíl obyvatel s připojením na síť za 
kraje podle výkazů dodavatelů vody. 

U podílových ukazatelů bylo nutno počet obydlených bytů celkem (jmenovatel podílu) zmenšit o počet 
bytů, kde stav připojení bytu na vodovod nebyl uveden. 
 

Zdroj údajů: 

 

ČSÚ ÚAP, ukazatel 19.1: 

Statistiky Regionální statistiky Územně analytické podklady 

 

SLDB:  

Statistiky → Sčítání lidu, domů a bytů 

 
  

NEAKTUÁLN
Í

http://www.czso.cz/
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/csu_a_uzemne_analyticke_podklady
http://www.scitani.cz/
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Řádek číslo (dle přílohy č. 1 k vyhlášce 500/2006 Sb., část B) 

20 

Sledovaný jev: 

Podíl obyvatel zásobovaných plynem 

Zdroj sledovaného jevu: 

 

Český statistický úřad 

Na padesátém 81 

100 82 PRAHA 10  

IDS: 2gfaasy 

web: www.czso.cz 

  

 

Komentář ke sledovanému jevu, příp. odkaz na právní předpis 

 

Údaj: 

- Podíl obyvatel v obydlených bytech s plynem zavedeným do bytu (%) 

 

Komentář: 

SLDB šetří od úrovně ZSJ připojení bytů k veřejné plynovodní síti k domovnímu zásobníku a bez 
připojení. Platí analogicky poznámka u jevu 19. 
 

Zdroj údajů: 

 

ČSÚ ÚAP, ukazatel 20.1: 

Statistiky Regionální statistiky Územně analytické podklady 

 

SLDB:  

Statistiky → Sčítání lidu, domů a bytů 

 
  

NEAKTUÁLN
Í

http://www.czso.cz/
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/csu_a_uzemne_analyticke_podklady
http://www.scitani.cz/


Ministerstvo pro místní rozvoj ČR & Ústav územního rozvoje Brno METODICKÝ NÁVOD Č. 1 B 

23 
 

Řádek číslo (dle přílohy č. 1 k vyhlášce 500/2006 Sb., část B) 

21 

Sledovaný jev: 

Podíl obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci 

Zdroj sledovaného jevu: 

 

Český statistický úřad 

Na padesátém 81 

100 82 PRAHA 10  

IDS: 2gfaasy 

web: www.czso.cz 

  

 

Komentář ke sledovanému jevu, příp. odkaz na právní předpis 

 

Údaj: 

- Podíl obyvatel v obydlených bytech napojených na veřejnou kanalizační síť (%) 

 

Komentář: 

SLDB šetří od úrovně ZSJ připojení bytů k veřejné kanalizační síti.  Platí analogicky poznámka u jevu 19. 
 

Zdroj údajů: 

 

ČSÚ ÚAP, ukazatel 21.1: 

Statistiky Regionální statistiky Územně analytické podklady 

 

SLDB:  

Statistiky → Sčítání lidu, domů a bytů 

 
  

NEAKTUÁLN
Í

http://www.czso.cz/
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/csu_a_uzemne_analyticke_podklady
http://www.scitani.cz/
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Řádek číslo (dle přílohy č. 1 k vyhlášce 500/2006 Sb., část B) 

22 

Sledovaný jev: 

Podíl zemědělské půdy z celkové výměry katastru 

Zdroj sledovaného jevu: 

 

Český statistický úřad 

Na padesátém 81 

100 82 PRAHA 10  

IDS: 2gfaasy 

web: www.czso.cz 

Český úřad zeměměřičský a katastrální 

Pod sídlištěm 1800/9 

182 11 PRAHA 8  

IDS: uuaaatg 

web: www.cuzk.cz  
 

Komentář ke sledovanému jevu, příp. odkaz na právní předpis 

 

Údaj: 

- Podíl zemědělské půdy z celkové výměry (%) 

 

Komentář: 

Podíl zemědělské půdy z celkové výměry katastrálního území podle stavu k 1. 1. kalendářního roku. 
ČÚZK vydává údaje na žádost z centrální databáze katastru nemovitostí v rámci souboru Úhrnné hodnoty 
druhů pozemků pro požadovaný územní celek (v m2 resp. v ha) podle stavu k 1. 1. kalendářního roku. 
 

Zdroj údajů: 

 

ČSÚ ÚAP, ukazatel 22.1: 

Statistiky Regionální statistiky Územně analytické podklady 

 

ČÚZK:  

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky  

 
  

NEAKTUÁLN
Í

http://www.czso.cz/
http://www.cuzk.cz/
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/csu_a_uzemne_analyticke_podklady
http://www.cuzk.cz/Periodika-a-publikace/Statisticke-udaje/Souhrne-prehledy-pudniho-fondu.aspx
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Řádek číslo (dle přílohy č. 1 k vyhlášce 500/2006 Sb., část B) 

23 

Sledovaný jev: 

Podíl orné půdy ze zemědělské půdy 

Zdroj sledovaného jevu: 

 

Český statistický úřad 

Na padesátém 81 

100 82 PRAHA 10  

IDS: 2gfaasy 

web: www.czso.cz 

Český úřad zeměměřičský a katastrální 

Pod sídlištěm 1800/9 

182 11 PRAHA 8  

IDS: uuaaatg 

web: www.cuzk.cz  
 

Komentář ke sledovanému jevu, příp. odkaz na právní předpis 

 

Údaj: 

- Podíl orné půdy ze zemědělské půdy (%) 

 

Komentář: 

Viz řádek číslo 22. 
 

Zdroj údajů: 

 

ČSÚ ÚAP, ukazatel 22.1: 

Statistiky Regionální statistiky Územně analytické podklady 

 

ČÚZK:  

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky  

 
  

NEAKTUÁLN
Í

http://www.czso.cz/
http://www.cuzk.cz/
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/csu_a_uzemne_analyticke_podklady
http://www.cuzk.cz/Periodika-a-publikace/Statisticke-udaje/Souhrne-prehledy-pudniho-fondu.aspx
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Řádek číslo (dle přílohy č. 1 k vyhlášce 500/2006 Sb., část B) 

24 

Sledovaný jev: 

Podíl trvalých travních porostů z celkové výměry zemědělské 
půdy 

Zdroj sledovaného jevu: 

 

Český statistický úřad 

Na padesátém 81 

100 82 PRAHA 10  

IDS: 2gfaasy 

web: www.czso.cz 

Český úřad zeměměřičský a katastrální 

Pod sídlištěm 1800/9 

182 11 PRAHA 8  

IDS: uuaaatg 

web: www.cuzk.cz  
 

Komentář ke sledovanému jevu, příp. odkaz na právní předpis 

 

Údaj: 

- Podíl trvalých travních porostů ze zemědělské půdy (%) 

 

Komentář: 

Viz řádek číslo 22. 
 

Zdroj údajů: 

 

ČSÚ ÚAP, ukazatel 22.1: 

Statistiky Regionální statistiky Územně analytické podklady 

 

ČÚZK:  

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky  

 
  

NEAKTUÁLN
Í

http://www.czso.cz/
http://www.cuzk.cz/
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/csu_a_uzemne_analyticke_podklady
http://www.cuzk.cz/Periodika-a-publikace/Statisticke-udaje/Souhrne-prehledy-pudniho-fondu.aspx
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Řádek číslo (dle přílohy č. 1 k vyhlášce 500/2006 Sb., část B) 

25 

Sledovaný jev: 

Podíl specielních zemědělských kultur z celkové výměry 
zemědělské půdy 

Zdroj sledovaného jevu: 

 

Český statistický úřad 

Na padesátém 81 

100 82 PRAHA 10  

IDS: 2gfaasy 

web: www.czso.cz 

Český úřad zeměměřičský a katastrální 

Pod sídlištěm 1800/9 

182 11 PRAHA 8  

IDS: uuaaatg 

web: www.cuzk.cz  
 

Komentář ke sledovanému jevu, příp. odkaz na právní předpis 

 

Údaj: 

- Podíl zahrad, sadů, chmelnic a vinic (jednotlivě a celkem) z celkové výměry zemědělské půdy (%) 

 

Komentář: 

Viz řádek číslo 22. 
 

Zdroj údajů: 

 

ČSÚ ÚAP, ukazatel 22.1: 

Statistiky Regionální statistiky Územně analytické podklady 

 

ČÚZK:  

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky  

 
  

NEAKTUÁLN
Í

http://www.czso.cz/
http://www.cuzk.cz/
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/csu_a_uzemne_analyticke_podklady
http://www.cuzk.cz/Periodika-a-publikace/Statisticke-udaje/Souhrne-prehledy-pudniho-fondu.aspx
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Řádek číslo (dle přílohy č. 1 k vyhlášce 500/2006 Sb., část B) 

26 

Sledovaný jev: 

Podíly tříd ochrany zastoupené v jednotlivých katastrálních 
územích 

Zdroj sledovaného jevu: 

 

Český úřad zeměměřičský a katastrální 

Pod sídlištěm 1800/9 

182 11 PRAHA 8  

IDS: uuaaatg 

web: www.cuzk.cz 

Státní pozemkový úřad 

Husinecká 1024/11a 

130 00 PRAHA 3 - ŽIŽKOV 

IDS: z49per3 

web: www.pfcr.cz  
 

Komentář ke sledovanému jevu, příp. odkaz na právní předpis 

 

Údaj: 

- Podíl jednotlivých tříd ochrany zemědělské půdy z celkové výměry zemědělského půdního fondu 
(%) 

 

Komentář: 

Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí OOLP- /1067/96 ze dne 1. 10. 1996 k odnímání půdy ze 
zemědělského půdního fondu, který zařazuje BPEJ do 5 tříd ochrany zemědělské půdy. 
 

Zdroj údajů: 

 

Výpočet 

Zdroj údajů potřebných pro výpočet: ČÚZK a Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.: 

Geoportál SOVAC GISVeřejné mapové projektyCharakteristiky BPEJ 

 

 
  

NEAKTUÁLN
Í

http://www.cuzk.cz/
http://www.pfcr.cz/
http://geoportal.vumop.cz/index.php?projekt=zchbpej
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Řádek číslo (dle přílohy č. 1 k vyhlášce 500/2006 Sb., část B) 

27 

Sledovaný jev: 

Podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry 
katastru 

Zdroj sledovaného jevu: 

 

Český statistický úřad 

Na padesátém 81 

100 82 PRAHA 10  

IDS: 2gfaasy 

web: www.czso.cz 

Český úřad zeměměřičský a katastrální 

Pod sídlištěm 1800/9 

182 11 PRAHA 8  

IDS: uuaaatg 

web: www.cuzk.cz  
 

Komentář ke sledovanému jevu, příp. odkaz na právní předpis 

 

Údaj: 

- Podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry (%) 

 

Komentář: 

Viz řádek číslo 22. 
 

Zdroj údajů: 

 

ČSÚ ÚAP, ukazatel 27.1: 

Statistiky Regionální statistiky Územně analytické podklady 

 

ČÚZK:  

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky  

 
  

NEAKTUÁLN
Í

http://www.czso.cz/
http://www.cuzk.cz/
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/csu_a_uzemne_analyticke_podklady
http://www.cuzk.cz/Periodika-a-publikace/Statisticke-udaje/Souhrne-prehledy-pudniho-fondu.aspx
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Řádek číslo (dle přílohy č. 1 k vyhlášce 500/2006 Sb., část B) 

28 

Sledovaný jev: 

Podíl vodních ploch na celkové výměře katastru 

Zdroj sledovaného jevu: 

 

Český statistický úřad 

Na padesátém 81 

100 82 PRAHA 10  

IDS: 2gfaasy 

web: www.czso.cz 

Český úřad zeměměřičský a katastrální 

Pod sídlištěm 1800/9 

182 11 PRAHA 8  

IDS: uuaaatg 

web: www.cuzk.cz  
 

Komentář ke sledovanému jevu, příp. odkaz na právní předpis 

 

Údaj: 

- Podíl vodních ploch z celkové výměry (%) 

 

Komentář: 

Viz řádek číslo 22. 
 

Zdroj údajů: 

 

ČSÚ ÚAP, ukazatel 28.1: 

Statistiky Regionální statistiky Územně analytické podklady 

 

ČÚZK:  

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky  

 
  

NEAKTUÁLN
Í

http://www.czso.cz/
http://www.cuzk.cz/
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/csu_a_uzemne_analyticke_podklady
http://www.cuzk.cz/Periodika-a-publikace/Statisticke-udaje/Souhrne-prehledy-pudniho-fondu.aspx
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Řádek číslo (dle přílohy č. 1 k vyhlášce 500/2006 Sb., část B) 

29 

Sledovaný jev: 

Podíl lesů na celkové výměře katastru 

Zdroj sledovaného jevu: 

 

Český statistický úřad 

Na padesátém 81 

100 82 PRAHA 10  

IDS: 2gfaasy 

web: www.czso.cz 

Český úřad zeměměřičský a 
katastrální 

Pod sídlištěm 1800/9 

182 11 PRAHA 8  

IDS: uuaaatg 

web: www.cuzk.cz 

Ústav pro hospodářskou úpravu 
lesů Brandýs nad Labem 

Nábřežní 1326 

250 01 BRANDÝS NAD LABEM  

IDS: n5v4bry 

web: www.uhul.cz  
 

Komentář ke sledovanému jevu, příp. odkaz na právní předpis 

 

Údaj: 

- Podíl lesních pozemků z celkové výměry (%) 

 

Komentář: 

Viz řádek číslo 22. 

Podíl lesních pozemků na celkové výměře katastrálního území podle stavu k 1. 1. kalendářního roku. 
 

Zdroj údajů: 

 

ČSÚ ÚAP, ukazatel 29.1: 

Statistiky Regionální statistiky Územně analytické podklady 

 

ČÚZK:  

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky  

 
  

NEAKTUÁLN
Í

http://www.czso.cz/
http://www.cuzk.cz/
http://www.uhul.cz/
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/csu_a_uzemne_analyticke_podklady
http://www.cuzk.cz/Periodika-a-publikace/Statisticke-udaje/Souhrne-prehledy-pudniho-fondu.aspx
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Řádek číslo (dle přílohy č. 1 k vyhlášce 500/2006 Sb., část B) 

30 

Sledovaný jev: 

Koeficient ekologické stability KES 

Zdroj sledovaného jevu: 

 

Český statistický úřad 

Na padesátém 81 

100 82 PRAHA 10  

IDS: 2gfaasy 

web: www.czso.cz 

  

 

Komentář ke sledovanému jevu, příp. odkaz na právní předpis 

 

Komentář: 

Pro zjištění stavu krajiny z hlediska její vyváženosti a rovnováhy se krajina hodnotí koeficientem 
ekologické stability. Jedná se o poměr mezi kulturami (ekosystémy) trvalými (relativně stabilními) a 
kulturami a plochami krátkodobými a relativně nestabilními. Výpočet KES pro potřeby ÚAP vychází z 
následujícího vzorce, který používá ČSÚ: 

 

                                                                                  

                                    
 

 

Poznámka ke chmelnicím: ČSÚ počítá chmelnice do "pozitivních" ploch (tj. do čitatele zlomku) a tak také 
údaj na svém webu dlouhodobě uvádí. Míchal naopak chmelnici uvádí ve jmenovateli zlomku mezi 
kulturami nestabilními. 

 

Klasifikace území na základě hodnoty KES (dle Míchala, 1985): 

KES < 0,10 území s maximálním narušením přírodních struktur 

0,10 < KES ≤ 0,30 území s nadprůměrným využíváním se zřetelným narušením přírodních struktur 

0,30 < KES ≤ 1,00 území intenzivně využívané, hlavně zemědělskou činností 

1,00 < KES < 3,00 vcelku vyvážená krajina 

KES ≥ 3,00 
přírodní a přírodě blízká krajina s výraznou převahou ekologicky stabilních 
struktur 

 

 
 

Zdroj údajů: 

 

ČSÚ ÚAP, ukazatele 30.1 až 30.13: 

Statistiky Regionální statistiky Územně analytické podklady  

 
  

NEAKTUÁLN
Í

http://www.czso.cz/
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/csu_a_uzemne_analyticke_podklady
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Řádek číslo (dle přílohy č. 1 k vyhlášce 500/2006 Sb., část B) 

31 

Sledovaný jev: 

Stupeň přirozenosti lesních porostů 

Zdroj sledovaného jevu: 

 

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 

ústředí Brandýs nad Labem 

Nábřežní 1326 

250 01 BRANDÝS NAD LABEM  

IDS: n5v4bry 

web: www.uhul.cz  

 

 

Komentář ke sledovanému jevu, příp. odkaz na právní předpis 

 

Údaj: 

- Stupeň přirozenosti lesních porostů 

 

Komentář: 

Stupněm přirozenosti lesních porostů se obecně rozumí rozdíl mezi aktuální a přirozenou strukturou 
(věkovou, prostorovou a druhovou) lesního porostu, danou mírou jeho ovlivnění lidskými zásahy. 

Stupeň přirozenosti lesního porostu se posuzuje na dílčích plochách a v jejich nejbližším okolí na základě 
porovnání současné dřevinné skladby se skladbou přirozenou. Podkladem je typologická mapa a přehled 
přirozené dřevinné skladby dle lesních typů za jednotlivé přírodní lesní oblasti. 
 

Zdroj údajů: 

 

Zásady pro hodnocení, Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta: 

Stupeň přirozenosti lesních porostů jako podklad pro rozhodování o jejich managementu 

 

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL):  

Poskytování dat ÚHÚL 

 
  

NEAKTUÁLN
Í

http://www.uhul.cz/
http://www.utok.cz/node/268
http://www.uhul.cz/mapy-a-data/poskytovani-dat/uvod
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Řádek číslo (dle přílohy č. 1 k vyhlášce 500/2006 Sb., část B) 

32 

Sledovaný jev: 

Hranice přírodních lesních oblastí 

Zdroj sledovaného jevu: 

 

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 

ústředí Brandýs nad Labem 

Nábřežní 1326 

250 01 BRANDÝS NAD LABEM  

IDS: n5v4bry 

web: www.uhul.cz  

 

 

Komentář ke sledovanému jevu, příp. odkaz na právní předpis 

 

Údaj: 

- Hranice přírodních lesních oblastí 

 

Komentář: 

Přírodní lesní oblasti jsou území vymezená v rámci průzkumu lesních stanovišť na základě geologických, 
klimatických, orografických a fytogeografických podmínek. Česká republika je rozčleněna na 41 přírodních 
lesních oblastí. 

Vyhláška MZe č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských 
souborů, Příloha č. 1. 
 

Zdroj údajů: 

 

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL):  

Poskytování dat ÚHÚL 

Přírodní lesní oblasti (PLO) 

 
  

NEAKTUÁLN
Í

http://www.uhul.cz/
http://www.uhul.cz/mapy-a-data/poskytovani-dat/uvod
http://www.uhul.cz/nase-cinnost/oblastni-plany-rozvoje-lesu/prirodni-lesni-oblasti-plo
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Řádek číslo (dle přílohy č. 1 k vyhlášce 500/2006 Sb., část B) 

33 

Sledovaný jev: 

Hranice bioregionů a biochor 

Zdroj sledovaného jevu: 

 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

Kaplanova 1931/1 

148 00 PRAHA 11 – CHODOV  

IDS: dkkdkdj 

web: www.nature.cz  

 

 

Komentář ke sledovanému jevu, příp. odkaz na právní předpis 

 

Údaj: 

- Hranice bioregionů a biochor 

 

Komentář: 

Biogeografické členění je nezbytným podkladem pro projektování územních systémů ekologické stability. 
Jedná se o rozčlenění území ČR z hlediska biogeografie (rozmístění bioty v prostoru). V roce 1993 byly 
tyto bioregiony vymezeny díky koordinaci Společnosti pro životní prostředí za spolupráce celkem 30 
odborníků. 

Bohatství a rozmanitost živé přírody vystihují dvě soustavy biogeografických členění – individuální a 
typologické.  

Individuální členění vystihuje co do složení bioty homogenní jedinečné celky a to: 

- 2 biogeografické provincie (středoevropských listnatých lesů a panonská) 

- 4 biogeografické podprovincie/subprovincie (hercynskou, polonskou, karpatskou a panonskou) 

- 91 biogeografických regionů – bioregionů 

Typologické členění vymezuje územně nesouvislé, v krajině se opakující segmenty podobných 
krajinných podmínek a bioty a to: 

- biochory: v rámci jednoho bioregionu je jich 5 – 12, celkem 366 v rámci ČR 

- skupiny typu geobiocénu (STG) v rámci jednoho typu biochory je 5 – 12 STG, celkem cca 150 
skupin v rámci ČR. 

 

Zdroj údajů: 

 

Výdej údajů o území pro účely pořizování ÚAP: 

http://uap.nature.cz 

 

Kontaktní e-mail: 

uap@natura.cz   

 

Tištěné publikace: 

CULEK, M. a kol: Biogeografické členění ČR, ENIGMA, Praha, 1996, ISBN: 80-85368-80-3 

CULEK, M. a kol.: Biogeografické členění ČR II. díl, AOPK Praha, 2005, ISBN: 80-86064-82-4 
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Řádek číslo (dle přílohy č. 1 k vyhlášce 500/2006 Sb., část B) 

34 

Sledovaný jev: 

Hranice klimatických regionů 

Zdroj sledovaného jevu: 

 

Odborná literatura   

 

Komentář ke sledovanému jevu, příp. odkaz na právní předpis 

 

Údaj: 

- Hranice klimatických regionů 

 

Komentář: 

Klimatické oblasti Československa podle Quitta (Quitt, 1971) vycházejí z klimatologických dat období let 
1901 – 1950 a 1926 – 1950. Je vytvořena kombinací 14 klimatologických charakteristik - počtem letních 
(LetD), mrazových (MD) a ledových dnů (LD), počet dnů s teplotou alespoň 10°C (HVO), průměrná teplota 
v lednu (°C I), dubnu (°C IV), červenci (°C VII) a říjnu (°C X), počet dnů se srážkami alespoň 1 mm 
(s≥1mm), srážkový úhrn ve vegetačním (s VO) a zimním období (S VZ), počet dnů se sněhovou 
pokrývkou (sp) a počet jasných (s>0,8) a zatažených dní (s<0,2). 

Na základě těchto hodnot bylo území republiky rozděleno do tří hlavních oblastí: 

- teplé (celkem 5; v ČR 2: T2 a T4) 

- mírně teplé (celkem 11; v ČR 8: MT2, MT3, MT4, MT5, MT7, MT9, MT10 a MT11) 

- chladné (celkem 7; v ČR 3: CH4, CH6 a CH7) 

 
 

Zdroj údajů: 

 

Tištěné publikace: 

HRNČIAROVÁ, T.; MACKOVČIN P., ZVARA I. eds.: Atlas krajiny České republiky, MŽP Průhonicem 
VÚKOZ, 2009, ISBN: 978-80-85116-59-5 (k náhledu zde) 

 

Ústav geoniky Akademie věd ČR, v.v.i. jako nástupce Geografického ústavu ČSAV: 

www.geonika.cz  

NEAKTUÁLN
Í

http://www.mzp.cz/cz/atlas_krajiny_cr
http://www.geonika.cz/


Ministerstvo pro místní rozvoj ČR & Ústav územního rozvoje Brno METODICKÝ NÁVOD Č. 1 B 

37 
 

 

Řádek číslo (dle přílohy č. 1 k vyhlášce 500/2006 Sb., část B) 

35 

Sledovaný jev: 

Počet obcí a obyvatel v oblastech se zhoršenou kvalitou 
ovzduší 

Zdroj sledovaného jevu: 

 

Ministerstvo životního prostředí 

odbor ochrany ovzduší 

Vršovická 1442/65 

100 10 PRAHA 10  

IDS: 9gsaax4  

web: www.mzp.cz  

Český hydrometeorologický ústav 

Na Šabatce 2050/17 

143 06 PRAHA 412 - KOMOŘANY 

IDS: e37djs6 

web: www.chmi.cz 

 

Komentář ke sledovanému jevu, příp. odkaz na právní předpis 

 

Údaj: 

- Počet obcí a obyvatel na území s překročeným imisním limitem 

 

Komentář: 

Ministerstvo životního prostředí vyhodnocuje, zda dochází na území obcí k překračování imisních limitů. 
Prostřednictvím Českého hydrometeorologického sleduje počet obyvatel, žijících v území s překročenými 
imisními limity znečišťujících látek v ovzduší. 
 

Zdroj údajů: 

 

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Českého hydrometeorologického ústavu: 

Úsek ochrany čistoty ovzduší → Znečištění ovzduší na území České republiky 

 

Podkladová data poskytují: 

- Český úřad zeměměřičský a katastrální 

- Český statistický úřad 
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Řádek číslo (dle přílohy č. 1 k vyhlášce 500/2006 Sb., část B) 

36 

Sledovaný jev: 

Hodnoty imisního znečištění životního prostředí a jejich vývoj 

Zdroj sledovaného jevu: 

 

Ministerstvo životního prostředí 

odbor ochrany ovzduší 

Vršovická 1442/65 

100 10 PRAHA 10  

IDS: 9gsaax4  

web: www.mzp.cz  

Český hydrometeorologický ústav 

Na Šabatce 2050/17 

143 06 PRAHA 412 - KOMOŘANY 

IDS: e37djs6 

web: www.chmi.cz 

 

Komentář ke sledovanému jevu, příp. odkaz na právní předpis 

 

Údaj: 

- Hodnoty imisního znečištění ovzduší 

 

Komentář: 

Imisní znečištění ovzduší je vyjádřené hmotnostní koncentrací znečišťující látky v ovzduší nebo její 
depozice na zemský povrch za jednotku času. Přípustnou úroveň znečištění ovzduší určují hodnoty 
imisních limitů.  

Ministerstvo životního prostředí zajišťuje sledování kvality ovzduší na celém území České republiky. MŽP 
na webu ČHMÚ každoročně zveřejňuje mapy pětiletých průměrů úrovně znečištění ovzduší České 
republiky. Mapy obsahují v každém čtverci 1×1 km hodnotu klouzavého průměru koncentrace za 
předchozích 5 kalendářních let pro znečišťující látky, které mají stanoven imisní limit dle přílohy č. 1 
zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zdroj údajů: 

 

Český hydrometeorologický ústav: 

Úsek ochrany čistoty ovzduší → Pětileté průměrné koncentrace a Překročení imisních limitů 

 

Ministerstvo životního prostředí: 

- Mapy klouzavých pětiletých průměrů imisních koncentrací 

- Zpráva o kvalitě ovzduší 
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Řádek číslo (dle přílohy č. 1 k vyhlášce 500/2006 Sb., část B) 

37 

Sledovaný jev: 

Další dostupné informace, týkající se například demografie, 
ekonomických aktivit, bydlení, rekreace, uspokojování 

sociálních potřeb a životního prostředí 

Zdroj sledovaného jevu: 

 

Český statistický úřad 

Na padesátém 81 

100 82 PRAHA 10  

IDS: 2gfaasy 

web: www.czso.cz 

Případně další poskytovatelé 

  

 

Komentář ke sledovanému jevu, příp. odkaz na právní předpis 

 

Komentář: 

Další relevantní dostupné údaje. Doporučujeme konzultovat na informačních servisech ústředí ČSÚ a 
krajských správ ČSÚ: 

- Kontakty  Informační služby - ústředí 

- Kontakty  Informační služby - krajské správy ČSÚ 

 

Zdroj údajů: 

 

ČSÚ ÚAP, ukazatele 37.1 až 37.10 

Statistiky  Regionální statistiky  Územně analytické podklady 

 

Další stránky ČSÚ:  

- Sčítání lidu, domů a bytů 

- Publikace vydávané ČSÚ 

- Veřejná databáze ČSÚ 
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http://www.czso.cz/
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/informacni_sluzby_ustredi
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/informacni_sluzby_krajske_spravy_csu
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/csu_a_uzemne_analyticke_podklady
http://www.scitani.cz/
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vydavame
http://vdb.czso.cz/vdbvo/uvod.jsp
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