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Výsledků bude tentokrát více
Kolik lidí žije v naší obci? Máme více či méně cizinců? Skutečně u nás přibylo
důchodců? „To jsou otázky, které zajímají skutečně každého,“ tvrdí Eduard Durník,
vedoucí oddělení výstupních databází ČSÚ.

V prosinci 2011 zveřejnil Český
statistický úřad první předběžné výsledky ze Sčítání lidu, domů
a bytů 2011. Proč muselo uplynout
mnoho měsíců od doby, kdy sčítání skončilo, než úřad informoval
nedočkavou veřejnost? „Celý proces zpracování výsledků je velmi
složitý,“ vysvětluje Eduard Durník
a dodává: „Ani vyspělá technologie není schopná obrovská kvanta
údajů zpracovat v jeden okamžik.“
Na otázku, proč byly první výsledky
ze sčítání v roce 2001 prezentovány rychleji než v roce 2011, zkušený statistik odpovídá: „Tenkrát se
předběžné výsledky připravovaly
ručně. Každý sčítací komisař, každý revizor vyplňoval tabulku s přehledem několika málo klíčových
údajů ze sebraných formulářů za
svůj rajón. Na jejich základě jsme
mohli vydat první odhady, kterým
jsme říkali předběžné výsledky. To
tentokrát vůbec nešlo. Důvodem
jsou loňské novinky ve sčítání: lidé
měli možnost odeslat elektronické
formuláře, ale také poslat výsledky
přes P. O. Boxy, a to znemožnilo
připravit rychlé výsledky stejným
způsobem jako před 10 lety,“ vysvětluje Durník. „Naproti tomu počet údajů zveřejněných v první vlně
je mnohem větší než při minulém
cenzu,“ doplňuje.

„Ani vyspělá technologie není schopná obrovská kvanta údajů zpracovat v jeden
okamžik,“ vysvětluje Eduard Durník, který zodpovídá za zveřejňování výsledků.

i ve všech čtrnácti krajích,“ sděluje
Durník. Ve stejném termínu vyjdou i krajské publikace, ve kterých
budou zveřejněny výsledky jednotlivých krajů. „Nenaleznete v nich
údaje pouze za kraj, ale i za území
uvnitř krajů včetně prvních dat za
města a obce. Komentář zjištěných
výsledků a grafické přílohy blíže
čtenářům objasní, jaké jsou základ-

ní tendence, zda v jejich okolí stoupá či klesá počet lidí a jak se mění
jejich struktura,“ vysvětluje vedoucí oddělení výstupních databází.
Zdůrazňuje dále, že tisk publikací je poměrně nákladnou záležitostí. Proto bude veřejnosti k dispozici jen omezený počet výtisků,
zejména těch krajských. Zájemci
o data by proto měli využít elek-

Produkty ČSÚ z výsledků sčítání
Veřejný portál SLDB www.scitani.cz: základní výsledky za ČR a kraje, předdefinované tabulky ve veřejné databázi, profily vybraného
území, uživatelské dotazy k datům ve veřejné databázi. • Publikace
(tištěné i elektronické): datové publikace s předběžnými výsledky,
datové publikace s definitivními výsledky, analytické publikace,

Desítky titulů
Předběžné výsledky ze sčítání budou připraveny v patnácti publikacích. Jedna z nich bude souhrnná –
za celou Českou republiku. „V této
publikaci se budou moci lidé dočíst, jak vypadá situace v republice

speciální publikace (Statistický lexikon obcí, Atlas výsledků SLDB,
Pramenné dílo, Historický lexikon obcí). • Další typy výstupů:
speciální výstupy pro Eurostat (tzv. hyperkrychle – mezinárodně
srovnatelné údaje za všechny státy EU); data budou k dispozici na

tronické publikace, které budou
vystaveny na webu ČSÚ.
V roce 2012 a 2013 vyjdou další
publikace, tentokrát již z kategorie definitivních výsledků. „První
by měly obsahovat velmi podrobné údaje o počtu obyvatel. Poprvé
v historii budou spočítány podle
obvyklého pobytu, ne tedy podle
toho, kde jsou osoby hlášeny k trvalému pobytu. Budou je doprovázet informace o domácnostech
a bytech ve velmi podrobné územní struktuře. Předpokládáme, že
zájem o ně projeví hlavně obce.
Publikace přinesou také první údaje o dojíždějících a vyjíždějících.
Konkrétní směry dojížďky se však
objeví až v naší poslední publikaci, která bude vytištěna v polovině
roku 2013,“ doplňuje Durník a odhaduje, že tyto unikátní informace
budou přitahovat pozornost zejména odborné veřejnosti.
Předběžné výsledky, které koncem loňského roku ČSÚ publikoval, jsou jen zlomkem výstupů ze
sčítání. Eduard Durník má přehled o tom, co se bude publikovat
a kdy se počítá s vydáním. Vede
totiž pracovní tým „výstupy veřejné databáze“. Stará se o prezentaci většiny výstupů, které jsou určeny veřejnosti formou publikací
a webové prezentace. „Základní
tematické celky, které se v publikacích objeví, budou obyvatelstvo,
domy a byty, domácnosti a dojížďka v republikové a krajské variantě,“ tvrdí specialista.

speciální adrese Eurostatu, a to i v regionálním členění, ad hoc výstupy na zakázku konkrétních uživatelů (výběr mikrodat, speciální
propočty a agregace).
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