
Tabulka 16: Šablony pro MPSV ČR (soubory s příponou MXD) 

Název šablony Vrstvy Co provádí 

S_OKRESY.MXD 
S_OKRESY, 

S_KRAJE 

Otevře a zobrazí příslušné vrstvy do výkresu s nastavením 

potřebných kompozičních prvků. 

SKR_K4_MN_M4.MXD S_KRAJE 

Vytvoří mapu míry nezaměstnanosti v ČR rozdělené do 

krajů pro formát A4 na šířku. Třídy jsou rozděleny metodou 

manuální do čtyř tříd. 

SKR_K4_UCVMC_C2.MXD S_KRAJE 

Vytvoří kartodiagram se dvěma sloupci (počet uchazečů a 

počet volných míst) pro ČR rozdělené do krajů pro formát 

A4 na šířku. 

SOB_K4_MN_M5.MXD 
S_OBCE, 

S_OBCE_HRA 

Vytvoří mapu míry nezaměstnanosti v ČR rozdělené do 

obcí pro formát A4 na šířku. Třídy jsou rozděleny metodou 

manuální do pěti tříd. 

SOK_K4_MN_M5.MXD 
S_OKRESY, 

S_OBCE_HRA 

Vytvoří mapu míry nezaměstnanosti v ČR rozdělené do 

okresů pro formát A4 na šířku. Třídy jsou rozděleny 

metodou manuální do pěti tříd. 

SOK_K4_PCABS_U_J5.MXD S_OKESY 

Vytvoří mapu podílu absolventů na celkovém počtu 

uchazečů v ČR rozdělené do okresů pro formát A4 na šířku. 

Třídy jsou rozděleny metodou přirozených zlomů do pěti 

tříd. 

SOK_K4_PCOZP_Q5.MXD S_OKRESY 

Vytvoří mapu podílu osob se zdravotním postižením na 

celkovém počtu uchazečů o zaměstnání v ČR rozdělené do 

okresů pro formát A4 na šířku. Třídy jsou rozděleny 

metodou kvantilů do pěti tříd. 

SOK_K4_PZ_U_Q5.MXD S_OKRESY 

Vytvoří mapu podílu žen na celkovém počtu uchazečů o 

zaměstnání v ČR rozdělené do okresů pro formát A4 na 

šířku. Třídy jsou rozděleny metodou kvantilů do pěti tříd. 

SOK_K4_UC_VM_C1.MXD 

SOK_K4_UC_VM_P1.MXD 
S_OKRESY 

Vytvoří sloupcový respektive kruhový strukturní 

kartodiagram počtu uchazečů na jedno volné pracovní 

místo pro ČR rozdělené do krajů pro formát A4 na šířku. 

SOK_K4_VMC_UC_C1.MXD 

SOK_K4_VMC_UC_P1.MXD 
S_OKRESY 

Vytvoří sloupcový respektive kruhový strukturní 

kartodiagram počtu volných pracovních míst na 100 

uchazečů pro ČR rozdělené do krajů pro formát A4 na 

šířku. 

SORP_K4_MN_M5.MXD 
S_ORP, 

S_OBCE_HRA 

Vytvoří mapu míry nezaměstnanosti v ČR rozdělené do 

ORP pro formát A4 na šířku. Třídy jsou rozděleny metodou 

manuální do pěti tříd. 

SPOU_K4_MN_M5.MXD 
S_POU, 

S_OBCE_HRA 

Vytvoří mapu míry nezaměstnanosti v ČR rozdělené do 

POU pro formát A4 na šířku. Třídy jsou rozděleny metodou 

manuální do pěti tříd. 

SKR_K4_PCIZBP_J4.MXD 

SKR_K4_PCIZBP_Q4.MXD 
S_KRAJE 

Vytvoří mapy podílu cizinců, kteří nepotřebují povolení na 

pracovní síle v ČR rozdělené do krajů pro formát A4 na 

šířku. Třídy jsou rozděleny metodou přirozených zlomů 

respektive metodou kvantilů do čtyř tříd. 

SKR_K4_PCIZSP_J4.MXD 

SKR_K4_PCIZSP_Q4.MXD 
S_KRAJE 

Vytvoří mapy podílu cizinců s pracovním povolením na 

pracovní síle v ČR rozdělené do krajů pro formát A4 na 

šířku. Třídy jsou rozděleny metodou přirozených zlomů 

respektive metodou kvantilů do čtyř tříd. 

SKR_K4_PEU_J4.MXD 

SKR_K4_PEU_Q4.MXD 
S_KRAJE 

Vytvoří mapy podílu občanů EU/EHP + Švýcarska na 

pracovní síle v ČR rozdělené do krajů pro formát A4 na 

šířku. Třídy jsou rozděleny metodou přirozených zlomů 

respektive metodou kvantilů do čtyř tříd. 

SOK_K4_PCIZBP_E4.MXD 

SOK_K4_PCIZBP_J4.MXD 
S_OKRESY 

Vytvoří mapy podílu cizinců, kteří nepotřebují povolení na 

pracovní síle v ČR rozdělené do okresů pro formát A4 na 

šířku. Třídy jsou rozděleny metodou konstantních intervalů 

respektive metodou přirozených zlomů do čtyř tříd. 



SOK_K4_PCIZSP_J4.MXD 

SOK_K4_PCIZSP_M5.MXD 
S_OKRESY 

Vytvoří mapy podílu cizinců s pracovním povolením na 

pracovní síle v ČR rozdělené do okresů pro formát A4 na 

šířku. Třídy jsou rozděleny metodou přirozených zlomů 

respektive manuální metodou do čtyř respektive pěti tříd. 

SOK_K4_PEU_J5.MXD 

SOK_K4_PEU_Q5.MXD 
S_OKRESY 

Vytvoří mapy podílu občanů EU/EHP + Švýcarska na 

pracovní síle v ČR rozdělené do okresů pro formát A4 na 

šířku. Třídy jsou rozděleny metodou přirozených zlomů 

respektive metodou kvantilů do pěti tříd. 

 

Tabulka 17: Šablony pro Úřad práce (soubory s příponou MXD) 

Název šablony Vrstvy Co provádí 

OBCE.MXD 
OBCE, 

S_OBCE_HRA 

Otevře a zobrazí vrstvu OBCE do výkresu 

s nastavením potřebných kompozičních 

prvků. 

KOB_P4_MN_J3.MXD 

KOB_P4_MN_J5.MXD 

K_OBCE, 

S_OBCE_HRA 

Vytvoří mapy míry nezaměstnanosti v kraji 

rozdělené do obcí pro formát A4 na výšku. 

Třídy jsou rozděleny metodou přirozených 

zlomů do tří respektive pěti tříd. 

OOB_K4_MN_E5.MXD 

 

OBCE, 

S_OBCE_HRA 

Vytvoří mapu míry nezaměstnanosti 

v okresu rozdělené do obcí pro formát A4 

na šířku. Třídy jsou rozděleny metodou 

konstantních intervalů do pěti tříd. 

OOB_K4_MN_J6.MXD 

OOB_K4_MN_J7.MXD 

OBCE, 

S_OBCE_HRA 

Vytvoří mapy míry nezaměstnanosti 

v okresu rozdělené do obcí pro formát A4 

na šířku. Třídy jsou rozděleny metodou 

přirozených zlomů do šesti respektive 

sedmi tříd. 
OOB_K4_MN_M0-2-4-6-8-10-12-14.MXD 

OOB_K4_MN_M0-4-8-12-16-20-24-28.MXD 

OOB_K4_MN_M0-5-10-15-20-25-30-35.MXD 

OOB_K4_MN_M0-6-12-18-24-30-36-42.MXD 

OOB_K4_MN_M0-8-16-24-32-40-48-56.MXD 

OOB_K4_MN_M0-10-20-30-40-50-60-70.MXD 

OOB_K4_MN_M2-4-6-8-10-12-14-16.MXD 

OOB_K4_MN_M4-6-8-10-12-14-16-18-MXD 

OOB_K4_MN_M4-8-12-16-20-24-28-32.MXD 

OOB_K4_MN_M5-10-15-20-25-30-35-40.MXD 

OOB_K4_MN_M6-8-10-12-14-16-18-20.MXD 

OOB_K4_MN_M8-10-12-14-16-18-20-22.MXD 

OOB_K4_MN_M8-12-16-20-24-28-32-36.MXD 

OOB_K4_MN_M10-12-14-16-18-20-22-24.MXD 

OOB_K4_MN_M10-15-20-25-30-35-40-45.MXD 

OOB_K4_MN_M12-14-16-18-20-22-24-26.MXD 

OOB_K4_MN_M12-16-20-24-28-32-36-40.MXD 

OBCE, 

S_OBCE_HRA 

Vytvoří mapy míry nezaměstnanosti 

v okresu rozdělené do obcí pro formát A4 

na šířku. Metoda rozdělení do tříd je 

manuální a hranice tříd jsou patrné z názvu 

příslušné šablony. 

OOB_K4_MN_Q5.MXD 
OBCE, 

S_OBCE_HRA 

Vytvoří mapu míry nezaměstnanosti 

v okresu rozdělené do obcí pro formát A4 

na šířku. Třídy jsou rozděleny metodou 

kvantilů do pěti tříd. 

OOB_K4_PCE6_U_E5.MXD 

OOB_K4_PCE6_U_J5.MXD 

OOB_K4_PCE6_U_Q5.MXD 

OBCE, 

S_OBCE_HRA 

Vytvoří mapy podílů uchazečů evidovaných 

nad 6 měsíců v okrese rozdělené do obcí 

pro formát A4 na šířku. Třídy jsou 

rozděleny metodou konstantních intervalů, 

přirozených zlomů respektive metodou 

kvantilů do pěti tříd. 

OOB_K4_PCZPSU_E5.MXD 

OOB_K4_PCZPSU_J5.MXD 

OOB_K4_PCZPSU_Q5.MXD 

OBCE, 

S_OBCE_HRA 

Vytvoří mapy podílů uchazečů OZP 

v okrese rozdělené do obcí pro formát A4 

na šířku. Třídy jsou rozděleny metodou 

konstantních intervalů, přirozených zlomů 

respektive metodou kvantilů do pěti tříd. 



OOB_K4_PZ_U_E5.MXD 

OOB_K4_PZ_U_J5.MXD 

OOB_K4_PZ_U_Q5.MXD 

OBCE, 

S_OBCE_HRA 

Vytvoří mapy podílů žen na celkovém 

počtu uchazečů o zaměstnání v okrese 

rozdělené do obcí pro formát A4 na šířku. 

Třídy jsou rozděleny metodou konstantních 

intervalů, přirozených zlomů respektive 

metodou kvantilů do pěti tříd. 

OOB_K4_UC_VM_E5.MXD 

OOB_K4_UC_VM_J5.MXD 

OOB_K4_UC_VM_Q5.MXD 

OBCE, 

S_OBCE_HRA 

Vytvoří mapy počtu uchazečů na jedno 

volné místo v okrese rozdělené do obcí pro 

formát A4 na šířku. Třídy jsou rozděleny 

metodou konstantních intervalů, 

přirozených zlomů resp. metodou kvantilů 

do pěti tříd. 

OOB_P4_MN_E5.MXD 

OOB_P4_MN_J5.MXD 

OOB_P4_MN_Q5.MXD 

OBCE, 

S_OBCE_HRA 

Vytvoří mapy míry nezaměstnanosti 

v okresu rozdělené do obcí pro formát A4 

na výšku. Třídy jsou rozděleny metodou 

konstantních intervalů, přirozených zlomů 

respektive metodou kvantilů do pěti tříd. 
OOB_P4_MN_M0-2-4-6-8-10-12-14.MXD 

OOB_P4_MN_M0-4-8-12-16-20-24-28.MXD 

OOB_P4_MN_M0-5-10-15-20-25-30-35.MXD 

OOB_P4_MN_M0-6-12-18-24-30-36-42.MXD 

OOB_P4_MN_M0-8-16-24-32-40-48-56.MXD 

OOB_P4_MN_M0-10-20-30-40-50-60-70.MXD 

OOB_P4_MN_M2-4-6-8-10-12-14-16.MXD 

OOB_P4_MN_M4-6-8-10-12-14-16-18-MXD 

OOB_P4_MN_M4-8-12-16-20-24-28-32.MXD 

OOB_P4_MN_M5-10-15-20-25-30-35-40.MXD 

OOB_P4_MN_M6-8-10-12-14-16-18-20.MXD 

OOB_P4_MN_M8-10-12-14-16-18-20-22.MXD 

OOB_P4_MN_M8-12-16-20-24-28-32-36.MXD 

OOB_P4_MN_M10-12-14-16-18-20-22-24.MXD 

OOB_P4_MN_M10-15-20-25-30-35-40-45.MXD 

OOB_P4_MN_M12-14-16-18-20-22-24-26.MXD 

OOB_P4_MN_M12-16-20-24-28-32-36-40.MXD 

OBCE, 

S_OBCE_HRA 

Vytvoří mapy míry nezaměstnanosti 

v okresu rozdělené do obcí pro formát A4 

na výšku. Metoda rozdělení do tříd je 

manuální a hranice tříd jsou patrné z názvu 

příslušné šablony. 

OOB_P4_MN_M5.MXD 

OOB_P4_MN_M6.MXD 

OBCE, 

S_OBCE_HRA 

Vytvoří mapy míry nezaměstnanosti 

v okresu rozdělené do obcí pro formát A4 

na výšku. Třídy jsou rozděleny manuální 

metodou do pěti respektive šesti tříd. 

OOB_P4_PCE6_U_E5.MXD 

OOB_P4_PCE6_U_J5.MXD 

OOB_P4_PCE6_U_Q5.MXD 

OBCE, 

S_OBCE_HRA 

Vytvoří mapy podílů uchazečů evidovaných 

nad 6 měsíců v okrese rozdělené do obcí 

pro formát A4 na výšku. Třídy jsou 

rozděleny metodou konstantních intervalů, 

přirozených zlomů respektive metodou 

kvantilů do pěti tříd. 

OOB_P4_PCZPSU_E5.MXD 

OOB_P4_PCZPSU_J5.MXD 

OOB_P4_PCZPSU_Q5.MXD 

OBCE, 

S_OBCE_HRA 

Vytvoří mapy podílů uchazečů se ZPS 

v okrese rozdělené do obcí pro formát A4 

na výšku. Třídy jsou rozděleny metodou 

konstantních intervalů, přirozených zlomů 

respektive metodou kvantilů do pěti tříd. 

OOB_P4_PZ_U_E5.MXD 

OOB_P4_PZ_U_J5.MXD 

OOB_P4_PZ_U_Q5.MXD 

OBCE, 

S_OBCE_HRA 

Vytvoří mapy podílů žen na celkovém 

počtu uchazečů o zaměstnání v okrese 

rozdělené do obcí pro formát A4 na výšku. 

Třídy jsou rozděleny metodou konstantních 

intervalů, přirozených zlomů respektive 

metodou kvantilů do pěti tříd. 

OOB_P4_UC_VM_E5.MXD 

OOB_P4_UC_VM_J5.MXD 

OOB_P4_UC_VM_Q5.MXD 

OBCE, 

S_OBCE_HRA 

Vytvoří mapy počtu uchazečů na jedno 

volné místo v okrese rozdělené do obcí pro 

formát A4 na výšku. Třídy jsou rozděleny 

metodou konstantních intervalů, 

přirozených zlomů resp. metodou kvantilů 

do pěti tříd. 



KOB_K4_PC0017_U_M0-2-4-6-8-10-12-

14.MXD 

KOB_K4_PC0017_U_M0-5-10-15-20-25-30-

35.MXD 

KOB_K4_PC0017_U_M2-4-6-8-10-12-14-

16.MXD 

K_OBCE, 

S_OBCE_HRA 

Vytvoří mapy podílů uchazečů o 

zaměstnání do 17-ti let věku v kraji 

rozdělené do obcí pro formát A4 na šířku. 

Třídy jsou rozděleny manuální metodou do 

sedmi tříd. 

KOB_K4_PC0019_U_M0-2-4-6-8-10-12-

14.MXD 

KOB_K4_PC0019_U_M0-5-10-15-20-25-30-

35.MXD 

KOB_K4_PC0019_U_M2-4-6-8-10-12-14-

16.MXD 

K_OBCE, 

S_OBCE_HRA 

Vytvoří mapy podílů uchazečů o 

zaměstnání do 19-ti let věku v kraji 

rozdělené do obcí pro formát A4 na šířku. 

Třídy jsou rozděleny manuální metodou do 

sedmi tříd. 

KOB_K4_PC1824_U_M0-3-6-9-12-15-18-

21.MXD 

KOB_K4_PC1824_U_M0-5-10-15-20-25-30-

35.MXD 

KOB_K4_PC1824_U_M0-7-14-21-28-35-42-

49.MXD 

KOB_K4_PC1824_U_M3-6-9-12-15-18-21-

24.MXD 

KOB_K4_PC1824_U_M5-10-15-20-25-30-

35-40.MXD 

KOB_K4_PC1824_U_M6-9-12-15-18-21-24-

27.MXD 

K_OBCE, 

S_OBCE_HRA 

Vytvoří mapy zastoupení věkové skupiny 

18-24 let mezi evidovanými uchazeči o 

zaměstnání v kraji rozdělené do obcí pro 

formát A4 na šířku. Třídy jsou rozděleny 

manuální metodou do sedmi tříd. 

KOB_K4_PC5099_U_M0-10-20-30-40-50-

60-70.MXD 

KOB_K4_PC5099_U_M4-8-12-16-20-24-28-

32.MXD 

KOB_K4_PC5099_U_M5-10-15-20-25-30-

35-40.MXD 

KOB_K4_PC5099_U_M6-12-18-24-30-36-

42-48.MXD 

KOB_K4_PC5099_U_M8-12-16-20-24-28-

32-36.MXD 

KOB_K4_PC5099_U_M8-16-24-32-40-48-

56-64.MXD 

KOB_K4_PC5099_U_M10-15-20-25-30-35-

40-45.MXD 

KOB_K4_PC5099_U_M12-16-20-24-28-32-

36-40.MXD 

KOB_K4_PC5099_U_M12-18-24-30-36-42-

48-54.MXD 

KOB_K4_PC5099_U_M15-20-25-30-35-40-

45-50.MXD 

K_OBCE, 

S_OBCE_HRA 

Vytvoří mapy zastoupení věkové skupiny 

50-90 let mezi evidovanými uchazeči o 

zaměstnání v kraji rozdělené do obcí pro 

formát A4 na šířku. Třídy jsou rozděleny 

manuální metodou do sedmi tříd. 

KOB_K4_PCVABC_U_M0-5-10-15-20-25-

30-35.MXD 

KOB_K4_PCVABC_U_M0-6-12-18-24-30-

36-42.MXD 

KOB_K4_PCVABC_U_M0-7-14-21-28-35-

42-49.MXD 

KOB_K4_PCVABC_U_M0-8-16-24-32-40-

48-56.MXD 

KOB_K4_PCVABC_U_M0-11-22-33-44-55-

66-77.MXD 

KOB_K4_PCVABC_U_M0-14-28-42-56-70-

84-100.MXD 

K_OBCE, 

S_OBCE_HRA 

Vytvoří mapy podílů uchazečů o 

zaměstnáni se základním stupněm 

vzděláním v kraji rozdělené do obcí pro 

formát A4 na šířku. Třídy jsou rozděleny 

manuální metodou do sedmi tříd. 



KOB_K4_PCVH_U_M0-7-14-21-28-35-42-

49.MXD 

KOB_K4_PCVH_U_M0-8-16-24-32-40-48-

56.MXD 

KOB_K4_PCVH_U_M0-10-20-30-40-50-60-

70.MXD 

KOB_K4_PCVH_U_M0-14-28-42-56-70-84-

100.MXD 

KOB_K4_PCVH_U_M5-10-15-20-25-30-45-

40.MXD 

KOB_K4_PCVH_U_M7-14-21-28-35-42-49-

56.MXD 

KOB_K4_PCVH_U_M8-16-24-32-40-48-56-

64.MXD 

KOB_K4_PCVH_U_M10-15-20-25-30-35-

40-45.MXD 

KOB_K4_PCVH_U_M10-20-30-40-50-60-

70-80.MXD 

KOB_K4_PCVH_U_M14-21-28-35-42-49-

56-63.MXD 

KOB_K4_PCVH_U_M15-20-25-30-35-40-

45-50.MXD 

K_OBCE, 

S_OBCE_HRA 

Vytvoří mapy podílů vyučených uchazečů o 

zaměstnání v kraji rozdělené do obcí pro 

formát A4 na šířku. Třídy jsou rozděleny 

manuální metodou do sedmi tříd. 

KOB_K4_PCVKLM_U_M0-5-10-15-20-25-

30-35.MXD 

KOB_K4_PCVKLM_U_M0-7-14-21-28-35-

42-49.MXD 

KOB_K4_PCVKLM_U_M0-8-16-24-32-40-

48-56.MXD 

KOB_K4_PCVKLM_U_M0-10-20-30-40-50-

60-70.MXD 

KOB_K4_PCVKLM_U_M0-14-28-42-56-70-

84-100.MXD 

KOB_K4_PCVKLM_U_M5-10-15-20-25-30-

35-40.MXD 

KOB_K4_PCVKLM_U_M7-14-21-28-35-42-

49-56.MXD 

KOB_K4_PCVKLM_U_M8-16-24-32-40-48-

56-64.MXD 

KOB_K4_PCVKLM_U_M10-15-20-25-30-

35-40-45.MXD 

K_OBCE, 

S_OBCE_HRA 

Vytvoří mapy podílů uchazečů o 

zaměstnání s maturitou v kraji rozdělené do 

obcí pro formát A4 na šířku. Třídy jsou 

rozděleny manuální metodou do sedmi tříd. 

KOB_K4_PCVT_U_M0-1-2-3-4-5-6-7.MXD 

KOB_K4_PCVT_U_M0-2-4-6-8-10-12-

14.MXD 

KOB_K4_PCVT_U_M1-2-3-4-5-6-7-8.MXD 

KOB_K4_PCVT_U_M2-3-4-5-6-7-8-9.MXD 

KOB_K4_PCVT_U_M2-4-6-8-10-12-14-

16.MXD 

KOB_K4_PCVT_U_M3-4-5-6-7-8-9-

10.MXD 

K_OBCE, 

S_OBCE_HRA 

Vytvoří mapy podílů uchazečů o 

zaměstnání s vysokoškolským vzděláním 

v kraji rozdělené do obcí pro formát A4 na 

šířku. Třídy jsou rozděleny manuální 

metodou do sedmi tříd. 

KOB_P4_PC0017_U_M0-2-4-6-8-10-12-

14.MXD 

KOB_P4_PC0017_U_M0-5-10-15-20-25-30-

35.MXD 

KOB_P4_PC0017_U_M2-4-6-8-10-12-14-

16.MXD 

K_OBCE, 

S_OBCE_HRA 

Vytvoří mapy podílů uchazečů o 

zaměstnání do 17-ti let věku v kraji 

rozdělené do obcí pro formát A4 na výšku. 

Třídy jsou rozděleny manuální metodou do 

sedmi tříd. 



KOB_P4_PC0019_U_M0-2-4-6-8-10-12-

14.MXD 

KOB_P4_PC0019_U_M0-5-10-15-20-25-30-

35.MXD 

KOB_P4_PC0019_U_M2-4-6-8-10-12-14-

16.MXD 

K_OBCE, 

S_OBCE_HRA 

Vytvoří mapy podílů uchazečů o 

zaměstnání do 19-ti let věku v kraji 

rozdělené do obcí pro formát A4 na výšku. 

Třídy jsou rozděleny manuální metodou do 

sedmi tříd. 

KOB_P4_PC1824_U_M0-3-6-9-12-15-18-

21.MXD 

KOB_P4_PC1824_U_M0-5-10-15-20-25-30-

35.MXD 

KOB_P4_PC1824_U_M0-7-14-21-28-35-42-

49.MXD 

KOB_P4_PC1824_U_M3-6-9-12-15-18-21-

24.MXD 

KOB_P4_PC1824_U_M5-10-15-20-25-30-

35-40.MXD 

KOB_P4_PC1824_U_M6-9-12-15-18-21-24-

27.MXD 

K_OBCE, 

S_OBCE_HRA 

Vytvoří mapy zastoupení věkové skupiny 

18-24 let mezi evidovanými uchazeči o 

zaměstnání v kraji rozdělené do obcí pro 

formát A4 na šířku. Třídy jsou rozděleny 

manuální metodou do sedmi tříd. 

KOB_P4_PC5099_U_M0-10-20-30-40-50-

60-70.MXD 

KOB_P4_PC5099_U_M4-8-12-16-20-24-28-

32.MXD 

KOB_P4_PC5099_U_M5-10-15-20-25-30-

35-40.MXD 

KOB_P4_PC5099_U_M6-12-18-24-30-36-

42-48.MXD 

KOB_P4_PC5099_U_M8-12-16-20-24-28-

32-36.MXD 

KOB_P4_PC5099_U_M8-16-24-32-40-48-

56-64.MXD 

KOB_P4_PC5099_U_M10-15-20-25-30-35-

40-45.MXD 

KOB_P4_PC5099_U_M12-16-20-24-28-32-

36-40.MXD 

KOB_P4_PC5099_U_M12-18-24-30-36-42-

48-54.MXD 

KOB_P4_PC5099_U_M15-20-25-30-35-40-

45-50.MXD 

K_OBCE, 

S_OBCE_HRA 

Vytvoří mapy zastoupení věkové skupiny 

50-90 let mezi evidovanými uchazeči o 

zaměstnání v kraji rozdělené do obcí pro 

formát A4 na výšku. Třídy jsou rozděleny 

manuální metodou do sedmi tříd. 

KOB_P4_PCVABC_U_M0-5-10-15-20-25-

30-35.MXD 

KOB_P4_PCVABC_U_M0-6-12-18-24-30-

36-42.MXD 

KOB_P4_PCVABC_U_M0-7-14-21-28-35-

42-49.MXD 

KOB_P4_PCVABC_U_M0-8-16-24-32-40-

48-56.MXD 

KOB_P4_PCVABC_U_M0-11-22-33-44-55-

66-77.MXD 

KOB_P4_PCVABC_U_M0-14-28-42-56-70-

84-100.MXD 

K_OBCE, 

S_OBCE_HRA 

Vytvoří mapy podílů uchazečů o 

zaměstnání se základním stupněm 

vzděláním v kraji rozdělené do obcí pro 

formát A4 na výšku. Třídy jsou rozděleny 

manuální metodou do sedmi tříd. 



KOB_P4_PCVH_U_M0-7-14-21-28-35-42-

49.MXD 

KOB_P4_PCVH_U_M0-8-16-24-32-40-48-

56.MXD 

KOB_P4_PCVH_U_M0-10-20-30-40-50-60-

70.MXD 

KOB_P4_PCVH_U_M0-14-28-42-56-70-84-

100.MXD 

KOB_P4_PCVH_U_M5-10-15-20-25-30-45-

40.MXD 

KOB_P4_PCVH_U_M7-14-21-28-35-42-49-

56.MXD 

KOB_P4_PCVH_U_M8-16-24-32-40-48-56-

64.MXD 

KOB_P4_PCVH_U_M10-15-20-25-30-35-40-

45.MXD 

KOB_P4_PCVH_U_M10-20-30-40-50-60-70-

80.MXD 

KOB_P4_PCVH_U_M14-21-28-35-42-49-56-

63.MXD 

KOB_P4_PCVH_U_M15-20-25-30-35-40-45-

50.MXD 

K_OBCE, 

S_OBCE_HRA 

Vytvoří mapy podílů vyučených uchazečů o 

zaměstnání v kraji rozdělené do obcí pro 

formát A4 na výšku. Třídy jsou rozděleny 

manuální metodou do sedmi tříd. 

KOB_P4_PCVKLM_U_M0-5-10-15-20-25-

30-35.MXD 

KOB_P4_PCVKLM_U_M0-7-14-21-28-35-

42-49.MXD 

KOB_P4_PCVKLM_U_M0-8-16-24-32-40-

48-56.MXD 

KOB_P4_PCVKLM_U_M0-10-20-30-40-50-

60-70.MXD 

KOB_P4_PCVKLM_U_M0-14-28-42-56-70-

84-100.MXD 

KOB_P4_PCVKLM_U_M5-10-15-20-25-30-

35-40.MXD 

KOB_P4_PCVKLM_U_M7-14-21-28-35-42-

49-56.MXD 

KOB_P4_PCVKLM_U_M8-16-24-32-40-48-

56-64.MXD 

KOB_P4_PCVKLM_U_M10-15-20-25-30-

35-40-45.MXD 

K_OBCE, 

S_OBCE_HRA 

Vytvoří mapy podílů uchazečů o 

zaměstnání s maturitou v kraji rozdělené do 

obcí pro formát A4 na výšku. Třídy jsou 

rozděleny manuální metodou do sedmi tříd. 

KOB_K4_PCVT_U_M0-1-2-3-4-5-6-7.MXD 

KOB_K4_PCVT_U_M0-2-4-6-8-10-12-

14.MXD 

KOB_K4_PCVT_U_M1-2-3-4-5-6-7-8.MXD 

KOB_K4_PCVT_U_M2-3-4-5-6-7-8-9.MXD 

KOB_K4_PCVT_U_M2-4-6-8-10-12-14-

16.MXD 

KOB_K4_PCVT_U_M3-4-5-6-7-8-9-

10.MXD 

K_OBCE, 

S_OBCE_HRA 

Vytvoří mapy podílů uchazečů o 

zaměstnání s vysokoškolským vzděláním 

v kraji rozdělené do obcí pro formát A4 na 

výšku. Třídy jsou rozděleny manuální 

metodou do sedmi tříd. 

OOB_K4_PC0017_U_M0-2-4-6-8-10-12-

14.MXD 

OOB_K4_PC0017_U_M0-5-10-15-20-25-30-

35.MXD 

OOB_K4_PC0017_U_M2-4-6-8-10-12-14-

16.MXD 

OBCE, 

S_OBCE_HRA 

Vytvoří mapy podílů uchazečů o 

zaměstnání do 17-ti let věku v okresu 

rozdělené do obcí pro formát A4 na šířku. 

Třídy jsou rozděleny manuální metodou do 

sedmi tříd. 



OOB_K4_PC0019_U_M0-2-4-6-8-10-12-

14.MXD 

OOB_K4_PC0019_U_M0-5-10-15-20-25-30-

35.MXD 

OOB_K4_PC0019_U_M2-4-6-8-10-12-14-

16.MXD 

OBCE, 

S_OBCE_HRA 

Vytvoří mapy podílů uchazečů o 

zaměstnání do 19-ti let věku v okresu 

rozdělené do obcí pro formát A4 na šířku. 

Třídy jsou rozděleny manuální metodou do 

sedmi tříd. 

OOB_K4_PC1824_U_M0-3-6-9-12-15-18-

21.MXD 

OOB_K4_PC1824_U_M0-5-10-15-20-25-30-

35.MXD 

OOB_K4_PC1824_U_M0-7-14-21-28-35-42-

49.MXD 

OOB_K4_PC1824_U_M3-6-9-12-15-18-21-

24.MXD 

OOB_K4_PC1824_U_M5-10-15-20-25-30-

35-40.MXD 

OOB_K4_PC1824_U_M6-9-12-15-18-21-24-

27.MXD 

OBCE, 

S_OBCE_HRA 

Vytvoří mapy zastoupení věkové skupiny 

18-24 let mezi evidovanými uchazeči o 

zaměstnání v okresu rozdělené do obcí pro 

formát A4 na šířku. Třídy jsou rozděleny 

manuální metodou do sedmi tříd. 

OOB_K4_PC5099_U_M0-10-20-30-40-50-

60-70.MXD 

OOB_K4_PC5099_U_M4-8-12-16-20-24-28-

32.MXD 

OOB_K4_PC5099_U_M5-10-15-20-25-30-

35-40.MXD 

OOB_K4_PC5099_U_M6-12-18-24-30-36-

42-48.MXD 

OOB_K4_PC5099_U_M8-12-16-20-24-28-

32-36.MXD 

OOB_K4_PC5099_U_M8-16-24-32-40-48-

56-64.MXD 

OOB_K4_PC5099_U_M10-15-20-25-30-35-

40-45.MXD 

OOB_K4_PC5099_U_M12-16-20-24-28-32-

36-40.MXD 

OOB_K4_PC5099_U_M12-18-24-30-36-42-

48-54.MXD 

OOB_K4_PC5099_U_M15-20-25-30-35-40-

45-50.MXD 

OBCE, 

S_OBCE_HRA 

Vytvoří mapy zastoupení věkové skupiny 

50-90 let mezi evidovanými uchazeči o 

zaměstnání v okresu rozdělené do obcí pro 

formát A4 na šířku. Třídy jsou rozděleny 

manuální metodou do sedmi tříd. 

OOB_K4_PCVABC_U_M0-5-10-15-20-25-

30-35.MXD 

OOB_K4_PCVABC_U_M0-6-12-18-24-30-

36-42.MXD 

OOB_K4_PCVABC_U_M0-7-14-21-28-35-

42-49.MXD 

OOB_K4_PCVABC_U_M0-8-16-24-32-40-

48-56.MXD 

OOB_K4_PCVABC_U_M0-11-22-33-44-55-

66-77.MXD 

OOB_K4_PCVABC_U_M0-14-28-42-56-70-

84-100.MXD 

OBCE, 

S_OBCE_HRA 

Vytvoří mapy podílů uchazečů o 

zaměstnání se základním stupněm 

vzděláním v okresu rozdělené do obcí pro 

formát A4 na šířku. Třídy jsou rozděleny 

manuální metodou do sedmi tříd. 



OOB_K4_PCVH_U_M0-7-14-21-28-35-42-

49.MXD 

OOB_K4_PCVH_U_M0-8-16-24-32-40-48-

56.MXD 

OOB_K4_PCVH_U_M0-10-20-30-40-50-60-

70.MXD 

OOB_K4_PCVH_U_M0-14-28-42-56-70-84-

100.MXD 

OOB_K4_PCVH_U_M5-10-15-20-25-30-45-

40.MXD 

OOB_K4_PCVH_U_M7-14-21-28-35-42-49-

56.MXD 

OOB_K4_PCVH_U_M8-16-24-32-40-48-56-

64.MXD 

OOB_K4_PCVH_U_M10-15-20-25-30-35-

40-45.MXD 

OOB_K4_PCVH_U_M10-20-30-40-50-60-

70-80.MXD 

OOB_K4_PCVH_U_M14-21-28-35-42-49-

56-63.MXD 

OOB_K4_PCVH_U_M15-20-25-30-35-40-

45-50.MXD 

OBCE, 

S_OBCE_HRA 

Vytvoří mapy podílů vyučených uchazečů o 

zaměstnáni v okresu rozdělené do obcí pro 

formát A4 na šířku. Třídy jsou rozděleny 

manuální metodou do sedmi tříd. 

OOB_K4_PCVKLM_U_M0-5-10-15-20-25-

30-35.MXD 

OOB_K4_PCVKLM_U_M0-7-14-21-28-35-

42-49.MXD 

OOB_K4_PCVKLM_U_M0-8-16-24-32-40-

48-56.MXD 

OOB_K4_PCVKLM_U_M0-10-20-30-40-50-

60-70.MXD 

OOB_K4_PCVKLM_U_M0-14-28-42-56-70-

84-100.MXD 

OOB_K4_PCVKLM_U_M5-10-15-20-25-30-

35-40.MXD 

OOB_K4_PCVKLM_U_M7-14-21-28-35-42-

49-56.MXD 

OOB_K4_PCVKLM_U_M8-16-24-32-40-48-

56-64.MXD 

OOB_K4_PCVKLM_U_M10-15-20-25-30-

35-40-45.MXD 

OBCE, 

S_OBCE_HRA 

Vytvoří mapy podílů uchazečů o 

zaměstnáni s maturitou v okresu rozdělené 

do obcí pro formát A4 na šířku. Třídy jsou 

rozděleny manuální metodou do sedmi tříd. 

OOB_K4_PCVT_U_M0-1-2-3-4-5-6-7.MXD 

OOB_K4_PCVT_U_M0-2-4-6-8-10-12-

14.MXD 

OOB_K4_PCVT_U_M1-2-3-4-5-6-7-8.MXD 

OOB_K4_PCVT_U_M2-3-4-5-6-7-8-9.MXD 

OOB_K4_PCVT_U_M2-4-6-8-10-12-14-

16.MXD 

OOB_K4_PCVT_U_M3-4-5-6-7-8-9-

10.MXD 

OBCE, 

S_OBCE_HRA 

Vytvoří mapy podílů uchazečů o 

zaměstnání s vysokoškolským vzděláním 

v okresu rozdělené do obcí pro formát A4 

na šířku. Třídy jsou rozděleny manuální 

metodou do sedmi tříd. 

OOB_K4_UCaVM_C2.MXD 
OBCE, 

S_OBCE_HRA 

Vytvoří sloupcový kartodiagram počtu 

uchazečů a počtu volných pracovních míst 

pro okres rozdělený do obcí pro formát A4 

na šířku. 

OOB_P4_PC0017_U_M0-2-4-6-8-10-12-

14.MXD 

OOB_P4_PC0017_U_M0-5-10-15-20-25-30-

35.MXD 

OOB_P4_PC0017_U_M2-4-6-8-10-12-14-

16.MXD 

OBCE, 

S_OBCE_HRA 

Vytvoří mapy podílů uchazečů o 

zaměstnání do 17-ti let věku v okresu 

rozdělené do obcí pro formát A4 na výšku. 

Třídy jsou rozděleny manuální metodou do 

sedmi tříd. 



OOB_P4_PC0019_U_M0-2-4-6-8-10-12-

14.MXD 

OOB_P4_PC0019_U_M0-5-10-15-20-25-30-

35.MXD 

OOB_P4_PC0019_U_M2-4-6-8-10-12-14-

16.MXD 

OBCE, 

S_OBCE_HRA 

Vytvoří mapy podílů uchazečů o 

zaměstnání do 19-ti let věku v okresu 

rozdělené do obcí pro formát A4 na výšku. 

Třídy jsou rozděleny manuální metodou do 

sedmi tříd. 

OOB_P4_PC1824_U_M0-3-6-9-12-15-18-

21.MXD 

OOB_P4_PC1824_U_M0-5-10-15-20-25-30-

35.MXD 

OOB_P4_PC1824_U_M0-7-14-21-28-35-42-

49.MXD 

OOB_P4_PC1824_U_M3-6-9-12-15-18-21-

24.MXD 

OOB_P4_PC1824_U_M5-10-15-20-25-30-

35-40.MXD 

OOB_P4_PC1824_U_M6-9-12-15-18-21-24-

27.MXD 

OBCE, 

S_OBCE_HRA 

Vytvoří mapy zastoupení věkové skupiny 

18-24 let mezi evidovanými uchazeči o 

zaměstnání v okresu rozdělené do obcí pro 

formát A4 na výšku. Třídy jsou rozděleny 

manuální metodou do sedmi tříd. 

OOB_P4_PC5099_U_M0-10-20-30-40-50-

60-70.MXD 

OOB_P4_PC5099_U_M4-8-12-16-20-24-28-

32.MXD 

OOB_P4_PC5099_U_M5-10-15-20-25-30-

35-40.MXD 

OOB_P4_PC5099_U_M6-12-18-24-30-36-

42-48.MXD 

OOB_P4_PC5099_U_M8-12-16-20-24-28-

32-36.MXD 

OOB_P4_PC5099_U_M8-16-24-32-40-48-

56-64.MXD 

OOB_P4_PC5099_U_M10-15-20-25-30-35-

40-45.MXD 

OOB_P4_PC5099_U_M12-16-20-24-28-32-

36-40.MXD 

OOB_P4_PC5099_U_M12-18-24-30-36-42-

48-54.MXD 

OOB_P4_PC5099_U_M15-20-25-30-35-40-

45-50.MXD 

OBCE, 

S_OBCE_HRA 

Vytvoří mapy zastoupení věkové skupiny 

50-90 let mezi evidovanými uchazeči o 

zaměstnání v okresu rozdělené do obcí pro 

formát A4 na výšku. Třídy jsou rozděleny 

manuální metodou do sedmi tříd. 

OOB_P4_PCVABC_U_M0-5-10-15-20-25-

30-35.MXD 

OOB_P4_PCVABC_U_M0-6-12-18-24-30-

36-42.MXD 

OOB_P4_PCVABC_U_M0-7-14-21-28-35-

42-49.MXD 

OOB_P4_PCVABC_U_M0-8-16-24-32-40-

48-56.MXD 

OOB_P4_PCVABC_U_M0-11-22-33-44-55-

66-77.MXD 

OOB_P4_PCVABC_U_M0-14-28-42-56-70-

84-100.MXD 

OBCE, 

S_OBCE_HRA 

Vytvoří mapy podílů uchazečů o 

zaměstnání se základním stupněm 

vzděláním v okresu rozdělené do obcí pro 

formát A4 na výšku. Třídy jsou rozděleny 

manuální metodou do sedmi tříd. 



OOB_P4_PCVH_U_M0-7-14-21-28-35-42-

49.MXD 

OOB_P4_PCVH_U_M0-8-16-24-32-40-48-

56.MXD 

OOB_P4_PCVH_U_M0-10-20-30-40-50-60-

70.MXD 

OOB_P4_PCVH_U_M0-14-28-42-56-70-84-

100.MXD 

OOB_P4_PCVH_U_M5-10-15-20-25-30-45-

40.MXD 

OOB_P4_PCVH_U_M7-14-21-28-35-42-49-

56.MXD 

OOB_P4_PCVH_U_M8-16-24-32-40-48-56-

64.MXD 

OOB_P4_PCVH_U_M10-15-20-25-30-35-40-

45.MXD 

OOB_P4_PCVH_U_M10-20-30-40-50-60-70-

80.MXD 

OOB_P4_PCVH_U_M14-21-28-35-42-49-56-

63.MXD 

OOB_P4_PCVH_U_M15-20-25-30-35-40-45-

50.MXD 

OBCE, 

S_OBCE_HRA 

Vytvoří mapy podílů vyučených uchazečů o 

zaměstnání v okresu rozdělené do obcí pro 

formát A4 na výšku. Třídy jsou rozděleny 

manuální metodou do sedmi tříd. 

OOB_P4_PCVKLM_U_M0-5-10-15-20-25-

30-35.MXD 

OOB_P4_PCVKLM_U_M0-7-14-21-28-35-

42-49.MXD 

OOB_P4_PCVKLM_U_M0-8-16-24-32-40-

48-56.MXD 

OOB_P4_PCVKLM_U_M0-10-20-30-40-50-

60-70.MXD 

OOB_P4_PCVKLM_U_M0-14-28-42-56-70-

84-100.MXD 

OOB_P4_PCVKLM_U_M5-10-15-20-25-30-

35-40.MXD 

OOB_P4_PCVKLM_U_M7-14-21-28-35-42-

49-56.MXD 

OOB_P4_PCVKLM_U_M8-16-24-32-40-48-

56-64.MXD 

OOB_P4_PCVKLM_U_M10-15-20-25-30-

35-40-45.MXD 

OBCE, 

S_OBCE_HRA 

Vytvoří mapy podílů uchazečů o 

zaměstnání s maturitou v okresu rozdělené 

do obcí pro formát A4 na výšku. Třídy jsou 

rozděleny manuální metodou do sedmi tříd. 

OOB_P4_PCVT_U_M0-1-2-3-4-5-6-7.MXD 

OOB_P4_PCVT_U_M0-2-4-6-8-10-12-

14.MXD 

OOB_P4_PCVT_U_M1-2-3-4-5-6-7-8.MXD 

OOB_P4_PCVT_U_M2-3-4-5-6-7-8-9.MXD 

OOB_P4_PCVT_U_M2-4-6-8-10-12-14-

16.MXD 

OOB_P4_PCVT_U_M3-4-5-6-7-8-9-10.MXD 

OBCE, 

S_OBCE_HRA 

Vytvoří mapy podílů uchazečů o 

zaměstnání s vysokoškolským vzděláním 

v okresu rozdělené do obcí pro formát A4 

na výšku. Třídy jsou rozděleny manuální 

metodou do sedmi tříd. 

OOB_P4_UCaVM_C2.MXD 
OBCE, 

S_OBCE_HRA 

Vytvoří sloupcový kartodiagram počtu 

uchazečů a počtu volných pracovních míst 

pro okres rozdělený do obcí pro formát A4 

na výšku. 

 

Tabulka 18: Grafické nastavení mapy pro Úřad práce (soubory s příponou LYR) 

Název šablony Vrstvy Co provádí Pro koho připravena 

hranice obce.lyr S_OBCE_HRA 
Rozděluje hranice do čtyř tříd – 

hranice státu, kraje, okresu a obce. 
 

    

 


