ÚVOD
Předkládaný materiál je analytickým obrazem vybraných tendencí demografického, sociálního,
ekonomického a environmentálního vývoje Královéhradeckého kraje v roce 2010, s návazností na vývoj
v předchozích letech (zpravidla od roku 2005). Zahrnuje oblasti, kde můžeme vývoj kvantifikovat pomocí
statistických ukazatelů, přičemž klademe důraz na jevy v kraji významné. V textu jsme se snažili postihnout
dopady ekonomické recese v našem kraji a posoudit vývoj ve srovnání s ostatními kraji České republiky.
Vzhledem k systému postupného zpracování dat zatím nemáme k dispozici kompletní údaje za rok 2010.
Proto můžeme v některých oblastech zpracovat hodnocení zatím pouze do roku 2009. Navíc v oblasti
makroekonomiky (hrubý domácí produkt, hrubá přidaná hodnota, tvorba hrubého fixního kapitálu a
navazující ukazatele) probíhá v současnosti rozsáhlá revize dat v celé časové řadě od roku 1995, a to jak na
celostátní úrovni, tak na úrovni regionální. Její výsledky na regionální úrovni budou zveřejněny koncem
měsíce listopadu letošního roku.
Aktuální údaje průběžně zveřejňujeme na internetu na adrese www.hradeckralove.czso.cz, v tabulce
Nejnovější údaje a podle tématických oblastí. Komplexní pohled na vývoj v kraji poskytuje Statistická
ročenka Královéhradeckého kraje pravidelně vydávaná v průběhu měsíce prosince. Přehled vybraných
ukazatelů o krátkodobém vývoji regionu nabízí Statistický bulletin Královéhradeckého kraje, který vychází
95. den po skončení příslušného čtvrtletí.
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Obdobné materiály byly zpracovány ve všech krajích České republiky, jednotně bylo připraveno mezikrajské
srovnání, které zachycuje postavení Královéhradeckého kraje v rámci České republiky a vývoj v roce 2010.
Také tabulková část má sjednocený obsah, aby byla uživatelům usnadněna možnost srovnání vývoje
v jednotlivých krajích. Tabulková příloha obsahuje ukazatele demografického, sociálního a ekonomického
vývoje a údaje životního prostředí podle krajů za rok 2010, za kraj v časové řadě let 2005 až 2010 (případně
2009) a podle okresů Královéhradeckého kraje.
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