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Veškeré soubory údajů,
mapy, grafy a ilustrace v
tomto bulletinu jsou buď
součástí webových stránek www.centropemap.
org nebo jsou použity s
laskavým svolením statistických úřadů České
republiky,
Maďarska,
Slovenska, Burgenland
ska, Dolního Rakouska
a Vídně.
Jakákoliv distribuce tohoto zpravodaje je vysoce ceněna!
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V současné době probíhají dodávky dat od všech partnerů CentropeSTA
TISTICS (Maďarsko, Česká republika, Slovenská republika, Burgenlandsko, Dolní
Rakousko, Vídeň). Řada datových souborů ze sčítání lidu je již prostřednictvím
CentropeSTATISTICS (v rozhraní Expert Mode) veřejnosti k dispozici.
Vzhledem k tomu je zde od listopadu 2014 přístupno 8 témat s
výsledky sčítání lidu 2011.
Rodinný stav: Tabulka
rozděluje obyvatelstvo obcí na
svobodné, ženaté, rozvedené a
ovdovělé.
Vzdělání: Tato tabulka
rozděluje obyvatelstvo obcí podle
úrovně jejich nejvyššího vzdělání
podle ISCED (Mezinárodní standardní klasifikace vzdělání) do
kategorií 1 až 6.
Obyvatelstvo podle eko
nomické aktivity: Tato tabulka
ukazuje, kolik osob je v obci buď
zaměstnaných, nezaměstnaných
nebo ekonomicky neaktivních.
Rozdělení ekonomicky ak
tivního obyvatelstva ilustruje
počet a poměr zaměstnavatelů,
zaměstnanců, pracujících na
vlastní účet a pomáhajících rodinných příslušníků.
Dojíždějící do obce a z obce:
Tato tabulka ukazuje, kolik
osob do obce za prací přijíždí a
kolik bydlících v obci za prací
vyjíždí.
Domy podle období vý
stavby:
Tato tabulka ukazuje stáří domů
v každé obci s uvedením desetiletí
výstavby (od roku 1961).
Obyvatelstvo podle stát
ního občanství:
Tato tabulka rozděluje obyvatelstvo obce podle jejich státního
občanství. V regionu Centrope se
zaměřujeme na občanství AT, CZ,
HU, SK, EU a další.
Veškeré údaje ze sčítání
lidu 2011 v tabulkách si
můžete stáhnout, jakož i
používat pro interaktivní tvorbu
tematických map a různých typů
grafů (viz vysvětlení nových funkcí webového rozhraní CentropeSTATISTICS na straně 3-4).
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Mapa: Nezaměstnaní 2011 jako procento ze součtu
nezaměstnaných a zaměstnaných obyvatel (= ekonomicky
aktivní populace). – Graf: Domy podle období výstavby v
Fertőszentmiklósu, Maďarsko
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Otevřená vládní data v Rakousku
O webových stránkách basemap.at
Basemap.at je výsledkem spolupráce devíti
rakouských spolkových zemí (geoland.at), ITS Vídeň
Region (provozovatele GIP.at), University of Technology Vídeň a Synergis. Projekt je spolufinancován
Fondem pro klima a energetiku, v rámci programu
podpory efektivnější a ekologičtější dopravy.
V letech 2012 a 2013 vytvořil projektový tým
nadaci pro otevřené webové mapy. V roce 2014 byly
mapy zveřejněny pro všechny uživatele. Používají se
pro četné administrativní postupy. Kromě toho jsou
také k dispozici pro soukromé i komerční účely podle
směrnice pro Otevřená vládní data v Rakousku.
Podkladové údaje
Basemap.at je kartografický produkt na bázi administrativních údajů o devíti rakouských spolkových zemích a jejich partnerech, zejména rakouské
Asociaci měst a obcí, jakož i GIP.at – celostátní dopravní grafy.
Mapa pokrývá celé rakouské území. To je aktualizováno dvakrát měsíčně podle aktuálních dat od
partnerů. Kartografie, stejně jako podkladová data,
je neustále aktualizována a vylepšována. Z toho
důvodu se nejen obsah map, ale také vzhled prezentace, mohou v budoucnosti změnit.
Přístup k mapovým službám
Basemap.at nabízí a poskytuje čtvercový rastr
v produktu Web Mercator Auxiliary Sphere. Je
kompatibilní s dobře zavedenými basemaps, jako
je například OpenStreetMap, Google Maps a Bing
Maps.
Služba je k dispozici jako OpenGIS Web Map Tile
Service 1.0.0 (WMTS) podle OGC standardu.
Rozhraní
http://www.basemap.at/wmts/1.0.0/WMTSCapabilities.xml
http://www.basemap.at/wmts/1.0.0/WMTSCapabilities-arcmap.xml (zejména pro ArcGIS 10.1)
Metadata
Meta data pro basemap.
at jsou přístupná na rakouské
platformě OGD data.gv.at.
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Nové funkce
CentropeSTATISTICS
Uživatelské rozhraní
Usnadnění práce s vlastními tabulkami
Vlastní tabulky umožňují uživateli kombinovat data ze dvou nebo více tabulek z přeshraniční
statistické databáze - například počet nezaměstnaných a celkový počet obyvatel nebo ekonomickou
aktivitu podle odvětví s úrovní dosaženého vzdělání. Až dosud byla vlastní tabulka k dispozici pouze během práce s CentropeSTATISTICS. Po jejím uzavření bylo vše ztraceno. Nyní je zde možnost uložit celou vlastní tabulku do souboru, který může být uložen
na pevném disku uživatele. Kdykoli poté může být načten do CentropeSTATISTICS a uživatel může opět pokračovat v práci.

Horizontální sloupcové grafy jako
další možnost pro grafický výstup
CentropeSTATISTICS umožňuje on-line
vytváření různých typů grafů: vertikální sloupcové grafy, spojnicové, bodové grafy, koláčové grafy
a nyní dokonce také horizontální sloupcové grafy.
Existují dva způsoby realizace:
(1) Srovnání relativních hodnot pro dvě nebo
více obcí (viz obrázek nalevo). V případě zobrazení
dat pro jednu obec, může být výstupem koláčový
graf. Nicméně koláčový graf není vhodný pro
dvě a více obcí. Z toho důvodu se CentropeSTATISTICS automaticky přepne do horizontálního
sloupcového grafu, pokud je vybrána více než
jedna obec v režimu koláčového grafu. Všechny
sloupce mají stejnou délku kvůli porovnání relativních hodnot.
(2) Sčítání absolutních
hodnot (viz obrázek napravo). Tento výstup je podobný
možnosti načítání sloupců,
ale vytváří horizontální grafický výstup, který usnadňuje
pochopení rozdělení atributu hodnoty mezi jednotlivé
obce.
Také můžeme při práci s
grafy zobrazit volbu jednotlivých roků (lze ji zapínat a
vypínat v samostatném okně).
Výjimku tvoří koláčový graf vždy zobrazuje pouze hodnoty za vybraný rok.

Centrope

MAP
STATISTICS

Multijazyčné webové stránky:
německy, anglicky, česky, slovensky, maďarsky

www.centropemap.org
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IINSPIRE: Infrastruktura pro prostoro
vé informace v Evropském společenství
V Evropě byl pro vývoj v posledním období
nejdůležitější vstup směrnice INSPIRE, o zřízení infrastruktury pro prostorové informace v Evropě na podporu politik nebo činností, které mohou mít dopad na
životní prostředí, v platnost v květnu 2007.
INSPIRE je založena na infrastruktuře pro prostorové informace zjištěné a provozované 28 členskými státy
EU. Směrnice zahrnuje 34 tematických okruhů (viz obrázek vpravo, zdroj: webové stránky INSPIRE, 2014),
potřebných pro aplikace v oblasti životního prostředí, s
klíčovými komponenty určenými prostřednictvím pravidel pro technické provedení. Tím je INSPIRE jedinečným
příkladem legislativního „regionálního“ přístupu.
INSPIRE má vlastní geoportál, kde jsou otevřené
údaje (GeoDATA, datové tabulky, metadata) ze všech
členských zemí EU pohromadě a lze je prohlížet nebo
stáhnout. Na data z každé země se můžete dotázat.

Odkazy (zkopírujte do prohlížeče nebo naskenujte QR kód):
http://inspire.ec.europa.eu/ http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/

Analýza velikosti měst v regionu CENTROPE
Podle výsledků sčítání lidu 2011 má region Centrope 7 773 805
obyvatel. Více než polovina obyvatel (53,65 %) žije ve městech s
10.000 a více obyvateli, je zde 73 obcí s počtem obyvatel více než
10.000.

Tabulka vpravo ukazuje všechny obce s více než 10.000 obyvateli v regionu Centrope. Výše uvedený graf ilustruje rozložení
obyvatel ve velkých obcích (jsou seřazeny sestupně podle počtu
obyvatel). Je jasně vidět, že největší města jsou Vídeň, Bratislava, Brno a Győr s velikostí více než 100 000 obyvatel, následuje
6 obcí s počtem obyvatel mezi 50 000 a 100 000. Těchto 10 obcí je domovem 39,1 % obyvatel celého regionu
Centrope.
Zdroj dat: CentropeSTATISTICS, údaje ze sčítání lidu 2011.
Internetový odkaz: http://www.centropemap.org
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