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Krajské statistické ročenky 2011
V závěru loňského roku vydal ČSÚ ve všech krajích tradiční, obsahově sjednocené
krajské statistické ročenky. Vycházejí již od šedesátých let minulého století.

Krajské statistické ročenky obsahují průřez všemi oblastmi, které je
možno popsat statistickými ukazateli, a to jak ze zjišťování Českého
statistického ůřadu, tak ze zjišťování nebo z administrativních zdrojů
jiných resortů.
Údaje o kraji úřad publikuje za
roky 2008 až 2010, ve vybraných
ukazatelích pak v delší časové řadě
(od roku 1995).
V rámci jednotlivých krajů publikuje ČSÚ data v členění podle
okresů, v kapitole 25 pak údaje podle správních obvodů (obcí s rozšířenou působností, obcí s pověřeným obecním úřadem), měst a také
základní informace o obcích. Pro
odborníky i laiky je určitě výhodou
důsledná unifikace ročenek ve všech
krajích, což zjednodušuje vyhledání
srovnatelných údajů.
Po obsahové stránce krajské ročenky navazují na ročenku celo-

která navázala na revizi národních
účtů, se nachází výsledky revize
regionálních účtů. V oblasti Zemědělství lze zase nalézt vybrané
údaje z Agrocenzu 2010 v členění
podle okresů.
Krajské statistické ročenky připravili ve vzájemné kooperaci a úzké spolupráci pracovníci oddělení
regionálních analýz a informačních
služeb v jednotlivých krajích.
Každá obsahuje 307 tabulek,
zhruba 20 grafů, 20 barevných
kartogramů a 3 barevné mapy.
Publikace jsou doplněny charakteristikou kraje a rozsáhlými metodickými vysvětlivkami.
V současné podobě byly krajské statistické ročenky vydány již po jedenácté.

státní. Mají shodné členění kapitol,
poskytují podrobnější údaje, především z hlediska územního členění kraje. Proti minulým ročenkám
nedošlo k výrazným změnám.

V kapitole Obyvatelstvo čtenáře jistě zaujmou nově zařazené
údaje o naději dožití mužů a žen
v členění podle okresů. V kapitole Makroekonomické ukazatele,

Jan Honner
odbor informačních služeb ČSÚ
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Hledáte statistické informace?
Navštivte Ústřední statistickou
knihovnu a prodejnu ČSÚ
OTEVÍRACÍ DOBA

Ústřední statistická knihovna
po a st: 8–17 hodin
út a čt: 8–15 hodin
pá: 8–12 hodin

Prodejna ČSÚ
po a st: 8–17 hodin
út a čt: 9–12 a 13–15 hodin
pá: 9–12 hodin

Naleznete je v přízemí budovy ČSÚ v Praze na Skalce (Na padesátém 81, Praha 10, vedle stanice trasy Metra A Skalka).

Knihovna: http://library.czso.cz
Prodejna: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/prodej_a
_objednavky_statistickych_publikaci_nove

prodejna ČSÚ

