ÚVOD
Inspirací pro autora této publikace bylo dlouholeté přátelství a úzká spolupráce s Ing. Václavem
Ježdíkem, který se kromě jiného v rámci regionální statistiky snažil prosazovat moderní prvky
prezentace regionálně strukturovaných dat prostřednictvím GISu. Jako příklad lze uvést prezentování
výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v letech 1996, respektive volby
do obecních – městských zastupitelstev a Senátu Parlamentu ČR.
„Atlas sčítání lidu, domů a bytů 2011 – Plzeňský kraj“ byl připraven nad rámec edičního plánu ČSÚ
a regionálního pracoviště KS ČSÚ v Plzni pro rok 2013. Cílem této publikace je přispět k popularizaci
přínosu statistiky pro společnost při příležitosti vyhlášení roku 2013 jako „Mezinárodního roku
statistiky“. Prezentování výsledků nejrozsáhlejšího statistického populačního censu v této dekádě
třetího tisíciletí umožňuje uživateli rychle získat přehled díky optické plastičnosti kartogramů
a kartodiagramů, které mu poskytují komparace na různých územních detailech. Zvláště lze
vyzdvihnout rychlost, jak se lze rychle zorientovat v rozsáhlých souborech dat a vytvářet si své dílčí
soudy, hledat prostředky a metody k řešení existujících problémů. Pro správné a jednoznačné chápání
jednotlivých kategorií, pojmů, respektive jejich definic, je v rámci této publikace věnován prostor
i metodice upravující oblast publikovaných dat. Součástí jsou i komentáře k výsledkům za jednotlivé
oblasti tohoto censu, a to jak na národní, tak i regionální úrovni.
Publikace je navíc doplněna o časovou řadou vybraných údajů za Plzeňský kraj získaných
na základě jednotlivých sčítání konaných v letech 1970, 1980, 1991, 2001 a 2011. Všechna data
v této tabulce jsou uvedena podle místa trvalého pobytu, pouze údaje o domácnostech, domech
a bytech v roce 2011 jsou vypočteny podle místa obvyklého pobytu. Pro ucelený pohled na postavení
kraje jsou zařazena i data za Českou republiku.
Atlas doplňuje publikaci „Sčítání lidu, domů a bytů 2011 – Plzeňský kraj – analýza výsledků“,
která byla vydána 30. září letošního roku. Předkládaná publikace je regionální modifikací obdobné
publikace, která je připravována na národní úrovni.
Pro další prohloubení spolupráce mezi Krajskou správou ČSÚ na jedné straně a uživateli statistických
údajů na straně druhé, bude tato publikace koncipována jako otevřený systém připomínající „album
poštovních známek“, tzn., že ji bude možné postupně rozšiřovat vzhledem k uživatelským potřebám.
Tím i veřejnost získává zcela novou roli „aktivního subjektu“, který tak má šanci stát se tvůrčím typem,
respektive iniciátorem změn.
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