ÚVOD
Předkládaná publikace Postavení venkova v Libereckém kraji navazuje na úvodní studii z roku 2007, kterou
vydal Český statistický úřad Liberec pod názvem Rozvoj venkova v Libereckém kraji v letech 2000 – 2006
a na studii Varianty vymezení VENKOVA a jejich zobrazení ve statistických ukazatelích v letech 2000
až 2006, vydanou Českým statistickým úřadem v září loňského roku. Obě dříve vydané publikace
se především zaměřily na hledání vhodné varianty pro vymezení venkova, výběr ukazatelů pro hodnocení
rozdílů mezi městským a venkovským prostorem a jejich záměrem bylo vyvolat diskusi za účasti odborníků
z řad uživatelů statistických dat, především z vysokých škol, vědeckých ústavů a dalších státních institucí.
Do diskuse se zapojili i pracovníci krajských úřadů. Prvně uvedená publikace se v samostatné kapitole
věnovala rozdílům mezi venkovským a městským prostorem Libereckého kraje. Venkovský prostor byl
vymezen obcemi do 2 000 obyvatel a k 31. 12. 2006 tak zahrnoval 184 obcí.
Pro potřeby právě předkládané analýzy byly jako referenční období zvoleny roky 2001 – 2008, v některých
případech však data za celý tento časový úsek nejsou k dispozici. Datovým zdrojem části významných
ukazatelů je pouze Sčítání lidu, domů a bytů. To sice proběhlo již v roce 2001, ale jeho výsledky není možné
nahradit novějšími daty, neboť jiný zdroj neexistuje.
Úvodní kapitola stručně seznamuje s problematikou vymezení venkova v obecné rovině (obsažené
ve strategických dokumentech na národní a regionální úrovni) i s konkrétním vymezením použitým v této
publikaci.
Ve druhé kapitole jsou formou tabulek a názorných grafů prezentovány rozdíly mezi venkovským
a městským prostorem Libereckého kraje. Současně kapitola obsahuje údaje za obce sdružené v místních
akčních skupinách, které jsou stěžejním faktorem pro realizaci projektů v programu Leader. Pro vymezení
venkovského prostoru byla po konzultaci s pracovníky Odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
Krajského úřadu Libereckého kraje použita stejná varianta jako v roce 2007, tedy varianta, podle které jsou
venkovským prostorem obce do 2 000 obyvatel. K 31. 12. 2008 se řadilo mezi venkovské obce 183 obcí
Libereckého kraje. Územní působnost místních akčních skupin byla také konzultována s uvedeným
odborem.
Pro posouzení postavení venkova v Libereckém kraji v celostátním kontextu byla do publikace zařazena
samostatná kapitola věnovaná mezikrajskému srovnání, kde byl venkov v zájmu srovnatelnosti jednotlivých
krajů vymezen jednotně pro všechny kraje, a to odlišně od kapitoly věnované venkovu v rámci kraje.
Součástí publikace je též kapitola věnovaná zemědělství a lesnictví, neboť tato odvětví jsou koncentrována
převážně do venkovského prostoru. Pro jejich zpracování byla využita data ze Strukturálního šetření
v zemědělství 2007, která byla doplněna údaji ze standardních statistických zjišťování.
V závěru publikace je uveden přehled statistických ukazatelů, které má ČSÚ k dispozici až do úrovně obcí
a lze z nich agregovat libovolná území. Celá analýza je doplněna grafy a kartogramy souvisejícími s danou
problematikou.
Obdobná analýza byla zpracována i v ostatních krajích České republiky (s výjimkou Hlavního města Praha).
Na přípravě publikace pracovníci oddělení regionálních analýz a informačních služeb v jednotlivých krajích
spolupracovali s partnerskými pracovišti v ústředí ČSÚ – Odborem statistiky zemědělství, lesnictví
a životního prostředí a Odborem veřejných databází.
Vedle tištěné formy a CD-ROM naleznete naše publikace na internetových stránkách:
www.liberec.czso.cz
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