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(bude postupně rozšíře-
no),
zobrazení výsledků jednot-
livých dotazů na monitoru 
nebo stažení souboru ve 
formátu PDF.

Nástroj pro srovnávání obcí 
a regionů je dostupný přímo 
z geoportálu CentropeMAP 
(klikněte v levém menu na 
tlačítko „Municipality com-
parison“, viz obrázek výše); 
postupně budou přidávány dal-
ší funkce.
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www.centropemap.org

Všechny údaje, mapy 
a obrázky jsou buď sou-
částí geoportálu www.
centropemap.org nebo 
byly zobrazeny se svole-
ním statistických úřadů 
České republiky, Slo-
venska nebo Maďarska, 
stejně jako Burgenland-
ska, Dolního Rakouska 
a Vídně.
Jakákoliv další distribu-
ce tohoto zpravodaje je 
vítána!

Tisk:
Planungsgemeinschaft Ost
Rockhgasse 6/3, 1010 Wien
post.pgo@noel.gv.at
Všechny informace jsou bez 
záruky.
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Harmonizované 
statistiky bez hranic

Přemýšleli jste někdy o tom, 
kolik lidí žije ve vaší obci nebo 
o tom, jak velký je podíl pracu-
jícího obyvatelstva ve vaší obci 
ve srovnání s okolními obcemi 
nebo okolním regionem?

Sousedé ne vždy žijí ve stej-
ném správním obvodu nebo 
ve stejném regionu, někdy žijí 
dokonce i v jiné zemi. Význam 
správních hranic se postupně 
snižuje, nicméně ve statisti-
kách stále představují omezu-
jící faktor.

Nový nástroj pro porovná-
vání obcí a regionů v progra-
mu CentropeSTATISTICS umož-
ňuje porovnávat obec nebo 

region s jinou obcí nebo jiným 
regionem. Klíčovými prvky 
jsou zde flexibilní použitelnost  
a možnost výběru pro uživatele 
v regionu Centrope – napří-
klad můžete automaticky zvolit 
a přidat do svého výběru sou-
sední obce nebo definovat 
vlastní region výběrem obcí 
přímo z mapy. V současné době 
jsou k dispozici tyto funkce:

Vzájemné porovnání jed-
notlivých obcí nebo obcí  
a regionů,
vytváření tabulek a gra-
fů pro vybrané statistické 
ukazatele a časové řady 
v CentropeSTATISTICS 

•

•

Nástroj pro srovnávání mezi obcemi
a regiony v CentropeSTATISTICS

DI Clemens Beyer, 
CentropeMAP team, 
E-Mail: beyer@corp.at

Přeshraniční
Newsletter
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Sledování vývoje osídlení
v městských regionech

Městské regiony ve 
Vídni, Dolním Rakousku  
a Burgenlandu rostou 
mnohem rychleji, než se 
očekávalo. Obsáhlá struk-
turální analýza budoucího 
územního rozvoje měst-
ských regionů byla zpraco-
vána v roce 2008 a v letech 
2015/2016 byla revidová-
na.

Plánovací sdružení 
Východ (PGO) požádalo 
Rakouskou akademii věd, 
aby na základě aktuálních 
poznatků prozkoumala 
následující témata, stejně 
jako prognózy vývoje oby-
vatelstva sestavené rakous-
kou konferencí o územním 
plánování (ÖROK): Kolik 
osob se přistěhovalo do 
městského regionu? Které 
migrační toky ovlivňují růst 
městského regionu? Kte-
ré městské regiony rostou 
nejvíce? Jaké závěry pro 
územní plánování je z toho 
možné vyvodit?

Klíčovým zjištěním bylo, 
že skutečný růst přesáhl 
všechny odhady. Kromě 
ostatních silně osídlených 
oblastí v městském regionu 
se vídeňská populace zvý-
šila více, než se očekávalo. 
V prvním kroku kvantita-
tivní analýza odpověděla 
na následující otázky: Jak 
se projevil konkrétní vývoj 
migrační dynamiky? Kte-
ré migrační toky ovlivnily 

demografický vývoj? Kte-
ré oblasti vykazují nejvyšší 
míru růstu?

Je třeba poznamenat, že 
v posledních letech došlo  
k populačnímu růstu zejmé-
na v oblastech označených 
odborníky za oblasti s vyso-
kým potenciálem. (Klasi-
fikace oblasti s vysokým 
potenciálem závisí na posou-
zení nabídky infrastruktury  
a služeb a jejich dostupnos-
ti na základě podrobných 
rastrových dat.)

Obecně řečeno, pojem 
„strukturovaný městský 

region“ zůstává v zásadě 
stále platný. 

Ve výsledcích monitoro-
vání bylo uvedeno, že velký 
vliv měla opatření v oblasti 
politického a regionálního 
plánování. Analýza těchto 
opatření umožnila defino-
vat doporučení a směry 
činnosti pro budoucí rozvoj 
městského regionu.

Další informace  
o výsledcích monitorování  
a konceptu „strukturova-
ného městského regio-
nu“ naleznete na adrese 
http://www.planungs -

gemeinschaft-ost.at/no_
cache/studien/ansicht/
detail/studie/monitoring-
der-siedlungsentwicklung-
in-der-stadtregion/
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Vícejazyčné webové stránky:
německy, anglicky, česky, slovensky, maďarsky
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Nová digitální brožura „Centrope v číslech“
Každý národní statis-

tický úřad má své vlastní 
publikace, ve kterých jsou 
regiony nebo země pre-
zentovány pomocí tabulek, 
tematických map a ilustrací. 
Přeshraniční databáze Cent-
ropeSTATISTICS nabízí pub-
likaci s harmonizovanými 
údaji pro celý region Cen-
trope – fakta a čísla ze čtyř 
sousedních zemí. 

Brožura „Centrope  
v číslech“ je online publikace 
tvořená jednotlivými mapo-
vými listy. Mapové listy jsou 
uvedeny v obsahu a jsou 

pravidelně aktualizovány 
tak, aby brožura vždy obsa-
hovala nejnovější mapy, gra-
fy a čísla. Starší mapy jsou 
uloženy v archivu.

DI Clemens Beyer, 
CentropeMAP team, 
E-Mail: beyer@corp.at

Web link: 
http://www.centropemap.org/cif

ní, kultury a politiky. Závěry 
těchto analýz jsou ilustrová-
ny tabulkami, grafy a mapa-
mi. Příručku lze objednat  
v tištěné verzi a je k dispozi-
ci také ke stažení ve formátu 
PDF (viz odkaz nebo QR kód). 
Další informace získáte na 
adrese: post.ru2statistik@
noel.gv.at na oddělení územ-

ního plánování a regionální 
politiky/statistiky.

Vídeň v číslech podává  
v 8 kapitolách a na 24 stra-
nách stručný přehled nejrůz-
nějších sfér života ve městě 
a je návodem, jak se o Víd-
ni dozvědět víc. Brožura je  
k dispozici v němčině  
a v angličtině (viz odkaz nebo 

Statistické ročenky Burgenlandu, Dolního Rakouska, Vídně
Statistická ročenka Bur-

genlandu (36. vydání) bude 
zveřejněna na počátku roku 
2018. Tabulky, grafy a mapy 
byly aktualizovány daty roku 
2016. Údaje o přírodě, život-
ním prostředí, obyvatelstvu, 
ekonomice, cestovním ruchu 
a mnohé další budou pub-
likovány v časových řadách, 
částečně i na úrovni jednot-
livých obcí.

Nová Statistická příruč-
ka Dolního Rakouska byla 
již zveřejněna. Zobrazuje 
různé vývojové trendy, kte-
ré jsou doplněny aktuálními 
fakty a čísly v oblasti oby-
vatelstva, zdraví, životního 
prostředí, ekonomiky, ener-
getiky, klimatu, vzdělává-

QR kód).
K o m p l e x -

ní Statistická 
ročenka města 
Vídně využívá 
základní údaje 
pro zobrazení 
geografických, 
d e m o g r a f i c -
kých, sociálních 

a ekonomic-
kých podmí-
nek města Víd-
ně a současně 
ukazuje struk-
turu a vývojo-
vé trendy. Tabulky a obrázky 
jsou doplněny vysvětlujícími 
texty a analýzami. Ročenka 
je k dispozici ke stažení (viz 
odkaz nebo QR kód).

Web link: http://www.noe.gv.at/noe/Zahlen-Fakten/Statistisches_
Handbuch_41._Jahrgang_2017.html

https://www.wien.gv.at/statistik/publikationen/jahrbuch.html,
https://www.wien.gv.at/statistik/publikationen/wien-in-zahlen.html


