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Abstrakt:  

Kvantitativní geografická analýza všech 6253 obcí ČR spojuje údaje o změně obyvatel s údaji 

o změně využití půdy v letech 2008-2013 a hledá souvislost mezi poklesem obyvatel a 

zvýšením zatravnění. V úvodu jsou rozebírány základní druhy výzkumu změn využití půdy 

(land use), kontext vývoje v ČR, dále je nastíněna sídelní struktura ČR, struktura a vývoj využití 

půdy u zemědělské půdy a u nejvíce přibývající složky bilance půdy, trvalých travních porostů 

(TTP). V rámci této analýzy se článek zabývá vyvrácením hypotézy, že v obcích, kde se snižuje 

počet obyvatel, se zvyšuje podíl TTP. Mapová vizualizace a statistické testy potvrdily, že 

v místech, která se vylidňují, jsou obce, kde se zatravňování zvyšuje i snižuje a nejde o převahu 

jednoho typu. Autor dále upozorňuje na regionální diferenciaci a vyjmenovává regiony a obce 

s největšími přírůstky a úbytky TTP. 

Abstract: 

Quantitative geographical analysis of 6253 municipalities of Czech Republic (CR) deals with 

data of population change and with data on land use changes in 2008-2013 and search for effects 

of decreasing population to land use changes. Paper contents basic context of land use changes 

in CR, also it outlines the settlement structure of the CR, structure and evolution of agricultural 

land use and permanent grassland (most increasing land use category). The key analysis of the 

article is refutation of the hypothesis that in communities, where the population is reduced, the 

proportion of permanent grassland increase. Maps and statistical tests confirmed that in the 

depopulated places are municipalities with increasing and also decreasing of grassing. The 

author also points to regional differences and identifies regions and municipalities with the 

largest gains and losses of grassland. 
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Úvod  

Výzkum využití půdy (land use) je téma, které přispívá k  trvale udržitelnému rozvoji v analýze 

viditelných změn na zemském povrchu, ale i v hledání příčin těchto změn. Analýza změn 

obyvatelstva a bilance půdy přináší důležité informace pro aplikovaný regionální rozvoj. 

Široce interdisciplinární problematiku „land use“ studuje mnoho druhů výzkumů, z nichž 

schematicky lze popsat klíčové geografické přístupy. Historicko-geografický přístup přináší 

cenné informace o paměti krajiny (Chromý, Jeleček 2005 [6]); výzkum kvantitativní, 

historický, zejména po zápisech za katastry a ze starých map kolektivu LUCC (Land Use/Cover 

Changes) Praha pak nejobsáhleji zpracovává dlouhodobé změny za posledních 150 let (Bičík a 

kol. 2010 [1], na něž navazují další výzkumy s kvalitativními přesahy vztahů aktérů a institucí. 

(Kabrda 2008 [8]; Kabrda Jančák 2007 [9]). Další přístup je komplexně, krajinně ekologický 

přístup, kde je land use studován jako součást sekundární složky krajiny (Lipský 2000 [13]; 

Kolejka 2013 [10]), který např. Hynek, Vávra (2007) [5] doplňují o další složky (prostorovosti) 

krajiny, které land use ovlivňují (3. percepční, imaginativní struktura krajiny – představy, 

symboly, nálepky, problém „security“, tofilie, topofobie a 4. performativní (činy a jednání 

aktérů, rozhodovatelé, moc v území, rezistence, dotčení, diskurs konfliktů) stejně jako přístupy 

z hlediska prostorovosti, nadvlády a útlaku. Sklenička (2002) [15] z pohledu krajinného 

plánování zmiňuje aspekt krátkodobosti a dlouhodobosti zájmů, bariér v krajině, problém 

neosobního vlastnictví pozemků. Důležité jsou přístupy dálkového průzkumu země, land cover, 

např. výzkumy Corine land cover (Feranec, Oťahel 2001 [4]; Kopecká, Rosina 2014 [11]).  

Nutné je také zmínit geografické přístupy z hlediska transformace zemědělství (Věžník a kol. 

2013 [19]), přístupy z hlediska studia venkova či využití půdy ve spojení s trvale udržitelným 

rozvojem (Izakovičová 2012 [7]), dále metodika LANDEP či metodika DPSIR. Významnou 

interdisciplinaritu představuje spojení regionálního rozvoje, územního plánování, 

pozemkových úprav, krajinného plánování, důležitými zdroji informací jsou strategické a 

územně plánovací dokumenty a legislativní dokumenty. (Šilhánková, Pondělíček 2009 [18]). 

Ve výzkumu změn využití ploch nebylo dosaženo ucelenější teorie (Kabrda 2008, s. 15 [8]), 

zejména díky široké interdisciplinaritě, protože vědec o krajině (land use) musí být podle 

Skleničky (2002) [15] „polyhistor“.  

Podle Lamblina (2006) [12] lze dělit základní hybné síly změn na decision-making proces 

(rozhodnutí lidí o půdě) a decision-making kontext (kontextuální - sociální a přírodní faktory). 

Další klíčové koncepty jsou struktura a aktéři, dlouhodobost a krátkodobost změn, příčiny nutné 

versus nahodilé a moc v území. Vztahy mezi aktéry a strukturou jsou dále dány podle 

poststrukturalismu také druhem myšlení o prostoru, tvorbou vztahů, entit, významů, 

reprezentací, mřížkou našeho jazyka, tedy řečeno s Foucaultem, také pozadím každého 

problému a tím, co mluvení o něm legitimizuje a znemožňuje. Výzkum podle Andrewa Sayera 

by měl být v první řadě kvantitativní, na velkém území, až poté lze studovat hlouběji 

jednotlivosti (Kabrda 2008, [8]).  

 

1. Kontext změn využití půdy v ČR 

Z historického hlediska u změn půd převažovaly (1) přírodní podmíněnosti, které se postupně 

transformovaly, když vliv (2) společenských podmínek stoupal. Přírodní podmíněnosti 

rozložení půdy v ČR plynou z nadmořské výšky, která zjednodušeně odráží změnu půdního 
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typu, změnu klimatických oblastí a podmínek a zvyšující se svažitost (Kabrda 2008 [8], Bičík 

a kol 2010 [1]). Další přírodní proměnné jsou erozní zranitelnost, expozice, záplavy a 

zamokření. Socioekonomické faktory dotváří úrodnost půdy (velikost, tvar, bariery, vlastnictví 

pozemků), které souvisí i s velikostí kapitalistické pozemkové renty. Historická paměť krajiny 

je rovněž významná, změny využití půdy probíhají pomaleji než změny ve společnosti. 

V krajině se projevují v návaznost na druh původního hospodaření (provedení Hospodářsko-

technické úpravy v 50. letech či dnešní z hlediska vyváženého trvale udržitelného rozvoje 

kvalitnější pozemkové úpravy. Další významné historické faktory hrající roli v ČR: odsun 

německého obyvatelstva, institucionálními podmíněnostmi (systém dotací a omezení, Společná 

zemědělská politika EU), volný trh s půdou, legislativní faktory, suburbanizace. 

V nejrozsáhlejším výzkumu vývoje využití půdy Česka z databáze změn po (upravených) 

katastrálních územích v posledním období 1990-2000 plyne, že nejvíce zastoupeným typem 

změn je úbytek ploch zemědělské půdy (ZP). V rámci území, kde ZP ubývá, jde pak nejčastěji 

o přírůstek ostatních ploch a zastavěných ploch a zalesňování (jedná se o generalizace složitější 

struktury) V rámci ZP nejvýznamnějším trendem v ČR je zatravňování orné půdy, které 

převažovalo v nepříznivých přírodních podmínkách, nízké socioekonomické atraktivitě, 

zejména příhraničních oblastech, méně příznivých oblastech (tzv. LFA) (Bičík a kol. 2010, 104 

[1]). Výzkum změn ploch podle nadmořské výšky prokázal nejvyšší změny (1990 – 2000) 

v oblastech s nejvyšší nadmořskou výškou (které intenzivní zemědělství opouštělo a opouští) a 

při výzkumu závislosti socioekonomické exponovanosti prokázal, že největší změny byly 

v periferních oblastech. (Bičík a kol. 2010, 124, z grafu [1])  

2. Cíle článku 

Cílem článku je hledání souvislostí mezi snižováním počtu obyvatel po obcích ČR a změnami 

využití půdy (TTP a ZP) metodou kvantitativního výzkumu. Tato souvislost není vztahem 

příčina a následek, ale vztahem korelačním, který odráží vliv mnoha faktorů (určitou míru 

perifernosti regionu, horších přírodních podmínek, vyšší nadmořské výšky, menších skupin 

obcí, větší vzdálenost od jader apod.). Ve smyslu „nárůstu travních porostů v periferiích“ 

(Bičík, 2010, 125) je odůvodněné předpokládat, že v periferních regionech ubývají obyvatelé a 

zároveň se zde zvyšuje podíl travních porostů. Tuto hypotézu je nutné ověřit. 

Základní hypotéza, kterou by měl článek dokázat je, jestli v obcích s úbytkem obyvatel 

přirůstají plochy TTP. 

Parciálním cílem je pak popsat jevy, které je nutné pochopit k objasnění základní hypotézy, a 

které hrají důležitou roli: 1. Statistické rozdělení jevů (velikosti obcí, bilance ploch v obcích), 

2. Sídelní struktura ČR a 3. Bilance půd v ČR 

3. Metodika 

Zdrojem prostorových informací (geometrie polygonů obcí) byla volně dostupná databáze ARC 

ČR 500 firmy Arcdata [14], v jejíž atributové tabulce jsou další údaje (např. o obyvatelstvu) 

z ČSÚ. Druhým zdrojem byly územně analytické podklady (ÚAP) za 6253 obcí ČR od ČSÚ za 

roky 2008 a 2013 [3], v kterých se nacházejí pro každou obec údaje o bilanci půdy, celkem 52 

identifikačních, popisných a odvozených geografických charakteristik.  Data z ÚAP, byla 

převedena přes prostředí ArcGIS a QGIS do databáze v prostředí PG Admin Postgre/postgis 

SQL, pro složitější databázové výběry. Mapy byly opět vytvářeny v ArcGIS, QGis, grafy a 

statistické testy ve STATISTICA. Data byla přebrána z ČSÚ, který data o půdě získává z dat 

ČÚZK. Tato data mají omezení, protože neposkytují aktuální informaci o obhospodařované 
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půdě, která je v LPIS (zemědělský inf. systém), v rámci orné půdy je často uváděna i půda 

ladem, půda s náletovými dřevinami apod., podle stavu aktualizace map ČÚZK. 

Existují omezení dat při použití kvantitativního zpracování, která vytváří:  1. Administrativní a 

ne funkční vymezení obcí 2. Administrativní změny, dělení obcí, změny hranic 3. Rozdílná 

hustota, velikost a další charakteristiky obcí zesložiťují interpretaci 4. Jeden údaj za obec za 

jeden časový řez, který zkresluje reálné rozdělení, vnitřní strukturu a časové protisměrné změny 

5. Rozdělní jevů např. výměr orné půdy po obcích závisí na mnoha charakteristikách obce 

Pro porovnání změn ploch byl zvolen Vývojový index plochy (V), často užíván geografy z PřF 

UK Praha (Bičík a kol. 2010, 33 [1]): 

𝑉𝑖𝐴−𝐵 =
𝑃𝑖𝐵

𝑃𝑖𝐴
∗ 100 % 

Kde A, B jsou roky (v případě zde uvedeného výzkumu A-2008 a B-2013), P je podíl zjišťované 

plochy na celkovém území (zde podíl TTP, resp. ZP), Index je také popisován jako “Změna 

podílu v procentních bodech“ (Bičík a kol 2013 [2]). Při vizualizaci je nutné brát v úvahu, že 

vývojové ukazatele jsou nesymetrické okolo 100 %. (diskuze k tomu: vývojový index viz Bičík 

a kol. 2013 [2], Štěpánek 1996 [17]). V  Přil. 1 je vidět, jak relativizace územních charakteristik 

zkreslují odlišná rozdělení či zešikmení zprava. Tento fakt musíme přijmout při interpretaci a 

úsudku o území.  

4. Sídelní struktura ČR 

Obce ČR vykazují z hlediska rozlohy a počtu obyvatel vysokou heterogenitu, protože velké 

obce a vojenské újezdy jsou mnohokrát větší než nejmenší obce.  Nejrozsáhlejší obec Praha má 

velikost 496 km2 a hustotu 2505 obyv./km2, vojenský újezd Hradiště na druhém místě 331 km2 

a hustotu 1,65 obyv./km2. Rozlohou nejmenší obec Závist má 0,42 km2. (0,084 % Prahy). Tisíc 

rozlohou nejmenších obcí ČR (16 % počtu obcí) zabírá dohromady plochu 3,6 % ČR a žije 

v nich 2,6 % obyvatel (podle dat ÚAP, ČSÚ, 2013).  

Sídelní struktura pomocí 6253 obcí v ČR je administrativní a ne zcela funkční (např. od roku 

1990 do roku 2011 vzniklo 2151 obcí zejména díky decentralizaci řízení). Počet venkovských 

sídel (samot, vísek, částí obcí, rozptýlených vísek se odhaduje na 40 000. (Svobodová 2011 

[16]).  

Mezi lety 2008 až 2013 největší absolutní úbytky obyvatel byly v Moravskoslezském kraji, kde 

se nalézaly tři nejvíce populačně ztrátová města Ostrava, Havířov, Karviná, Orlová.  Největší 

regiony úbytku obyvatel v ČR jsou obecně periferní oblasti (Jeseníky), jižní část kraje 

Vysočina, Dačicko, Novobystřicko, okr. Pelhřimov, Karlovarský kraj, Šumava, okr. 

Domažlice, Tachov. (viz Obr. 4) 

Pět nejvíce absolutně přibývajících obcí byly Praha, Brno, Milovice, Jesenice a Liberec. A 

zejména suburbánní okolí Prahy (Říčany, Dolní Břežany, okr. Chomutov, obecně více 

v Čechách než na Moravě. Nejméně obcí s velkým přírůstkem bylo v Moravskoslezském kraji.  
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5 Struktura bilance půdy 

Strukturu bilance půdy ukazuje mapa bilance zemědělské půdy (ZP) na celkové ploše (Obr. 1). 

Je zde patrný vliv přírodních podmínek na podílu ZP v obcích. Maxima jsou v úrodných 

úvalech, minima v okrajových pohořích. Údaje o ZP a TTP poskytuje tab. 1. Výměra 

zemědělské půdy zaujímá 53,51 % ČR, za posledních pět let ubylo 240 km2 (polovina rozlohy 

Prahy, 13 ha denně).  

Tabulka 1: Výměry zemědělské půdy, trvalých travních porostů v ČR v letech 2008 a 2013 

 
ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA TRVALÝ TRAVNÍ POROST 

ROK 2008 2013 2008 2013 

ROZLOHA (km2) 42438,90 42198,67 9796,83 9944,61 

BILANCE 2008-13  (km2)   -240,23   +147,79 

PODÍL NA ROZLOZE ČR (%) 53,81 53,51 12,42 12,61 

Zdroj:[3], [14], vlastní zpracování 

Průměrné číslo z podílů zemědělské půdy na celk. výměře po obcích je 62 %, medián 64 %, 

sm.odch. 0,2 (20 %.).  

Obrázek 1: Podíl rozlohy ZP na rozloze obce v ČR v roce 2013  

 
Zdroj:[3], [14], vlastní zpracování 
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V drtivé většině obcí ZP ubývá, nad 1 ha přibývá jen v 350 obcích, nejvíce: Kadaň, Tehov (OPR 

Vlašim), Staré město (Bruntál), Duchcov (Teplice). Tehov leží v suburbánní zóně Prahy, proto 

přírůstek ZP může také znamenat jen dočasnou „administrativní“ změnu např. z lesních ploch 

před zastavěním. V Kadaňi a Duchcově jde pravděpodobně o rekultivace lomů. Největší 

úbytky: Praha, Březno (u Kadaně, administrativní změna, nebo souvislost s lomy), Drnoholec 

u Mikulova, Mikulov, Blšany, Lubenec (ORP Podbořany), Osoblaha. 

U TTP (Obr. 2) je vidět maximální výměra v okrajových pohořích, zejména díky vlivu 

nadmořské výšky, která souvisí s úrodností zemědělství a i s vymezením LFA (méně příznivých 

oblastí) pro dotace do zemědělství.  

V roce 2013 bylo v ČR 9944 km2 TTP (12,6 % rozlohy ČR, 23,6 % ZP). Do kategorie TTP nad 

23 % rozlohy (nejtmavší v mapě) obce patřilo 801 obcí s celkovou rozlohou TTP 3515 km2 (35 

% všech ploch TTP v ČR). 

Obrázek 2: Podíl rozlohy trvalých travních porostů na rozloze obce v ČR v roce 2013 

 
Zdroj:[3], [14], vlastní zpracování  

Časový vývoj ukazuje mapa vývojového indexu TTP mezi lety 2008 a 2013 (Obr. 3). V 589 

obcích se výměra TTP nezměnila. Ve 2262 obcích výměra klesla do jednoho procenta. 1153 

obcí mělo přírůstek do jednoho procenta, 563 obcí nad 5 %. 

Areály obcí přírůstků TTP nelze jednoznačně interpretovat na základě přírodních podmínek, 

protože jejich přírůstky leží v úrodných i méně příznivých regionech. Ve většině obcí (3357) 

TTP ubývají. 
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Největší kumulace přírůstků (vizuálně z mapy) vidíme v okresech Děčín, Jablonec n. N., 

Tachov, Bruntál (Nízký Jeseník), Bílé Karpaty, Novohradské Hory. TTP však přirůstají v celé 

řadě úrodných regionů. Úbytky TTP nejsou z vizuálního srovnání map výraznější v blízkosti 

velkých měst. Naopak jsou rovnoměrně rozděleny po celé ČR.(viz Obr. 3) 

Regionální diferenciace podle hierarchických jednotek ukazuje tři nejvíce přibývající kraje: 

Jihočeský, Plzeňský, Liberecký, tři nejvíce ubývající: Vysočina, Praha (kde celkově TP 

ubývají), na třetím místě odzadu je Jihomoravský, kde TTP mírně přibývají.  

Při hodnocení po (starých) okresech: přibylo nejvíce TTP v okr. Tachov, Liberec, Český 

Krumlov, Děčín, Bruntál, nejvíce ubylo v okr. Hodonín, Trutnov, Pelhřimov, Náchod. 

Při hodnocení v kumulaci SO ORP přibylo nejvíce:  Tachov, Bruntál, Děčín, Kaplice a ubylo 

nejvíce v Krnov, Příbram, Uničov, Cheb. Zde je zajímavé, že Bruntál a Krnov spolu sousedí a 

v obou ORP ubývá obyvatelstvo. (V ORP Bruntál se jedná pravděpodobně o administrativní 

změny) 

Po obcích byly největší přírůstky v obcích Lestkov (SO ORP Tachov), Budišov nad Budišovkou 

(Vítkov, u nádrže Kružberk), Chodský Újezd (Tachov), Bujanov (Kaplice), Suchdol nad 

Lužnicí (Třeboň), Králíky. Největší úbytky: Osoblaha (Krnov), Křinice (Broumov), Lipová 

(Cheb), Hrobice (Pardubice), Hodonín. 

Obrázek 3: Vývojový index TTP mezi lety 2008 - 2013 

 

Zdroj:[3], [14], vlastní zpracování  
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Proveden byl t-test, který testoval, jestli se významně liší v podílu TTP na celkové ploše obce 

s vyšším vývojovým indexem nad 1,05 (přírůstkem travních porostů nad 5 %) oproti náhodným 

obcím. Test vyšel, že se tyto skupiny obcí výrazně neliší. Výsledek testu tedy lze interpretovat, 

že vyšší přírůstky TTP obcí nezávisí na tom, jestli v dané obci byly podíly TTP na celkové 

ploše obce velké nebo malé (T-test testoval 563 obcí, proto byl použit i při zešikmeném 

rozdělení, protože díky centrálnímu limitnímu teorému při n>>30 lze použít.) 

Obrázek 4: Kladný a záporný vývojový index TTP v obcích, kde ubývali obyvatelé mezi roky 2008 a 

2013  

 

Zdroj:[3], [14], vlastní zpracování 

6 Trvalé travní porosty v obcích s úbytkem obyvatel  

Základní hypotéza článku zní, jestli v obcích s úbytkem obyvatel ubývají také trvalé travní 

porosty. Obr. 4 ukazuje obce, kde byl za posledních 5 let zaznamenán úbytek obyvatel a zároveň 

je v ní zaznamenáno, které z těchto obcí mají přírůstek TTP a které mají úbytek. Obecně je 

vidět, že neexistuje výrazná vazba mezi snižováním počtu obyvatel v obcích a ubýváním či 

přibýváním TTP. Obcí s úbytkem obyvatel, kde TTP přibývá je 1022, obcí, kde obyvatelé 

ubývají a TTP ubývá je 1177. Hypotéza, že tam, kde ubývají obyvatelé, budou přibývat trvalé 

travní porosty, není pravdivá. V Karlovarském kraji, okr. Klatovy či okr. Děčín, spíše TTP 

porosty přibývají v místech, kde obyvatelé ubývají, na Vysočině oproti tomu TTP v místech 

úbytku obyvatel také ubývají. 

Dále byl proveden t-test pro dva soubory obcí. Nulová hypotéza zněla: Mezi souborem obcí, 

kde obyvatelé přibývají a souborem obcí, kde obyvatelé ubývají, nebude v průměrech 

vývojového indexu TTP statisticky významný rozdíl. Výsledky: p=0,16; n1=2139, n2=3970 
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tzn. >>30, (oboustranný test s hladinou spolehlivosti 0,95; p>0.025) Interpretace: Průměry 

nebyly prokazatelně statisticky odlišné. Změna výměr trvalých travních porostů není odlišná 

v obcích s úbytkem i přírůstkem obyvatel. 

Smysl vyvrácení základní hypotézy článku spočívá v tom, že nelze slučovat extenzifikaci 

zemědělského půdního fondu a snižování počtu obyvatel na úrovni ČR. Příčiny extenzifikace 

leží v jiných charakteristikách, které nekorelují se snižováním počtu obyvatel obecně. Ačkoli 

lze mluvit o tom, že v periferních regionech ubývá obyvatelstvo, nelze říci, že v periferních 

regionech ubývají TTP nebo přibývají TTP. 

Následný výzkum by se měl soustředit na hybné síly v menším území – např. na obce/regiony 

s velkými rozdíly TTP: okr. Tachov x okr. Hodonín, ORP Bruntál x Krnov a specifické obce: 

Lestkov (okr. Cheb), Králíky. V rámci těchto obcí se lze ptát na hlavní aktéry/aktanty, které 

provádějí změnu trvalých travních porostů, které přibývají. 

 Agroenvi. opatření proti erozi (např. zatravnění více svažitých polí) 

 Útlum zemědělské výroby, zemědělské dotace 

 Rozhodování samosprávy, tvorba ÚP, průmyslových zón, rozvoj obcí, 

 Dopady zvýšení poplatků za odvody (po novele zák. č. 402/2010 Sb., o podpoře výroby 

elektřiny z obnovitelných zdrojů energie) 

 Změna vlastníků pozemků (prodej mezi zemědělskými firmami) 

 Pozemkové úpravy 

Obdobně je to u míst s velkými ztrátami ZP (Blšany, Osoblaha), kde přibývají faktory jako 

suburbanizace, těžba, stavba komunikací. Velké ztráty ZP jsou často nenahraditelné a měly by 

být minimalizovány. Další částí výzkumu je tedy revize mechanismů, které zajišťují správné 

nakládání s půdou (legislativa, územně plánovací proces, činnost stavebních úřadů, 

zemědělských politik apod.) 

Závěr 

Nejdůležitější tendence změn zemědělské půdy ČR posledních let, nárůst ploch TTP je 

lokalizován do oblastí s vyšší nadmořskou výškou a horšími podmínkami pro zemědělství. 

Nelze ale prokázat, že i do oblastí s ubývajícím počtem obyvatel. Jádro článku spočívá v Obr. 

4, který ukazuje, že v obcích s úbytkem obyvatel lze nalézt rovnoměrné rozdělení mezi 

přírůstky a úbytky trvalých travních porostů.  

Parciálním cílem je ukázka prostorové distribuce jevů v prostoru. Kumulace velikostí výměr 

půdy po obcích ukazuje různorodost obcí v ČR z hlediska využití půdy a ukazuje 

problematičnost nekritického používání průměrných hodnot. Tento poznatek je v praxi při 

publikování různých územních indikátorů často přehlížen a jsou srovnávány průměry za zcela 

rozdílné agregované jednotky. 

Pro regionální rozvoj je důležité používání charakteristiky „snižování počtu obyvatel“, a jeho 

vazba na další ukazatele jako je právě bilance půdy. Ačkoli je známa celá řada omezení 

kvantitativního výzkumu a přehodnocení základních paradigmatů regionálního rozvoje 

zejména na studium „měkčích“ kvantitativně nesnadněji analyzovatelných charakteristik, stále 

jsou makroekonomické hodnoty počtu obyvatel a hodnoty bilance půdy pro aplikace na měřítku 

celé České republiky důležité.  
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Kvantitativní rozbor dat slouží zejména k předzpracování základních vývojových tendencí, 

které se používají ke kvalitativnímu výzkumu. Až na kvalitativní úrovni v malých definovaných 

oblastech (Lestkov, Krnov) lze nejen popsat klíčové procesy, ale také je hlouběji vysvětlit. 

K oddělení lokálních a extrémních tendencí a nahodilých faktorů v konkrétních územích, je 

však kvantitativní průzkum na malé měřítkové úrovni nutný. 
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Příloha 1:  Histogramy rozlohy obcí, rozlohy TTP, rozlohy podílu TTP a vývojového indexu za 

všechny obce ČR, které ilustrují rozdělení těchto hodnot a problémy s použitím vývojového indexu. 

 

Zdroj: [6], [26], vlastní zpracování  
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Příloha 2: SQL výběr podílu 1000 nejmenších obcí na rozloze a obyv. ČR 

SELECT  

(SUM (vymeru))/(select SUM (vymeru) from obcettpazp) as podilvymery,  

(SUM (pocetobyv13))/(select SUM (pocetobyv13) from obcettpazp) as podilobyvatel, 

AVG (pocetobyv13/(vymeru/100)) as prumernahustota from  

(SELECT vymeru, pocetobyv13, pocetobyv13/(vymeru/100)  from obcettpazp order by vymeru ASC LIMIT 

1000) as a 

 


