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Věra Varmužová

VÝSLEDKY SČÍTÁNÍ 2021 
NA WEBU ČSÚ

22. zasedání RSK Královéhradeckého kraje, 22. 6. 2022, 
Krajský úřad Hradec Králové
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■ zveřejňování ve stávající podobě webu
■ 13. 1. 2022 Tisková konference: První výsledky Sčítání 2021

■ ČR, kraje
■ 31. 3. byly údaje doplněny daty za nižší území (jsou definitivní)

■ okresy, SO ORP, obce 
■ údaje jsou ve Veřejné databázi (VDB) a vedou na ně odkazy z webu sčítání
■ v některých tématech jen tabulky na webu (státní občanství, národnost)

■ výstupy budou zveřejňovány postupně, jak budou k dispozici
■ za území nižší než kraj jsou zveřejňovány jen tabulky s jedním 

pohledem na data (dimenzí), např. věková struktura, vzdělání
■ za vyšší územní celky (ČR, regiony soudržnosti, kraje) již 

kombinace ukazatelů

Výsledky Sčítání 2021 na webu ČSÚ
www.scitani.cz

https://www.czso.cz/csu/scitani2021
http://www.scitani.cz/
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■ K 31. 3. 2022 zveřejněny definitivní údaje ze SLDB 2021 
v detailním územním členění

■ Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s 
rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská 
část (městský obvod) územně členěných statutárních měst (Praha, 
Brno, Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem, Liberec, Pardubice, Opava)

■ Nyní údaje za obyvatele a domy podle zpracovaných ukazatelů
■ Připravují se další výstupy

■ Byty – metodické upozornění 
■ Ekonomická aktivita obyvatel, dojížďka
■ Domácnosti

Výsledky Sčítání 2021
https://www.czso.cz/csu/scitani2021

https://www.czso.cz/csu/scitani2021
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■ Ukázky vybraných stránek za obyvatele a domy 
podle zpracovaných ukazatelů

■ ukázka za rodinný stav obyvatel
https://www.czso.cz/csu/scitani2021/rodinny-stav

■ ukázka za počet domů 
https://www.czso.cz/csu/scitani2021/pocet-domu

■ Výsledky jsou dostupné
■ web www.scitani.cz
■ otevřená data (CSV soubory)

https://www.czso.cz/csu/czso/vysledky-scitani-2021-otevrena-data
■ Veřejná databáze ČSÚ

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=statistiky#katalog=33475

Výsledky Sčítání 2021 za obyvatele a domy
https://www.czso.cz/csu/scitani2021/vysledky-prvni

https://www.czso.cz/csu/scitani2021/rodinny-stav
https://www.czso.cz/csu/scitani2021/pocet-domu
http://www.scitani.cz/
https://www.czso.cz/csu/czso/vysledky-scitani-2021-otevrena-data
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=statistiky#katalog=33475
https://www.czso.cz/csu/scitani2021/vysledky-prvni
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■ Komentář za ČR a Graf za ČR
■ Tabulka ČR podle sčítání 1991 až 2021
■ Tabulka za ČR a kraje 

s komentářem
■ Odkaz na data 

ve Veřejné databázi podle území
■ Porovnání krajů – kartogram
■ Ke stažení – soubory, metodika

Struktura stránky Sčítání 2021 podle ukazatelů
Rodinný stav
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Internetové stránky KS ČSÚ v Hradci Králové
https://www.czso.cz/csu/xh/domov

 Internetové stránky kraje – správa a tvorba obsahu, zveřejňování produktů

 Banner SLDB 2021 – vpravo dole pro rychlý přístup k datům

 Aktuality

 Obyvatelé za 1. čtvrtletí - 13. 6.

 Mzdy za 1. čtvrtletí – 7. 6.

 Výsledky SLDB 2021 

 věková struktura – 13. 5.

 dosažené vzdělání – 31. 5.

 rodinný stav

 mateřský jazyk

Územní struktura kraj, okresy, SO ORP

https://www.czso.cz/csu/xh/domov
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Novinky na internetových stránkách kraje

 Chatbot - aplikace k automatizovanému 
odpovídání na dotazy – od ledna 2022 na krajích

 Nejžádanější a Kontakty v záhlaví hlavní stránky: 
stránka Nejžádanější (tj. nejnavštěvovanější stránky v 
kraji a v celé ČR) vznikla nově a 
stránka Kontakty má novou strukturu

 Banner SLDB 2021 – nově místo banneru Kraj očima 
statistiky
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INFORMAČNÍ SLUŽBY

 Publikační činnost v Katalogu produktů na rok 2022
 Vydané publikace

 3. 1.    Statistický bulletin - 1. až 3. čtvrtletí 2021S
 31. 3.  Obce Královéhradecka 2022 (údaje roku 2020)
 5. 4. Statistický bulletin - 1. až 4. čtvrtletí 2021S

 Připravované publikace
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■ Příprava nového webu ČSÚ – řeší se obsah a design nového 
webu a úpravy redakčního systému
■ Web Sčítání – nová podoba výsledků – podzim
■ cca v polovině roku 2023 se očekává spuštění stránek czso.cz

■ VDB – nová prezentační databáze uživatelem definovaných 
výstupů

■ Geoportál pro diseminaci geografických dat SLDB 2021
■ je vytvářen pro diseminaci prostorových dat ze SLDB 2021
■ v dlouhodobém horizontu  jako celoúřadový portál pro poskytování 

mapových služeb uživatelům a dalším systémům ČSÚ - typy výstupů např. 
georeporty, elektronický Atlas sčítání, Dojížďka, Mapy s příběhem…

■ Statistiky – téma Organizační statistika nově Ekonomické subjekty 

Připravované novinky 
na internetových stránkách ČSÚ
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Děkujeme za pozornost
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