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Královéhradecký kraj v datech
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Královéhradecký kraj v datech

Všechna volně přístupná data Královéhradeckého kraje na jednom místě

Datový portál 
Královéhradeckého kraje DATA KHK

 Datový portál je informačním místem pro veřejnost z veřejně 
dostupných a otevřených dat pro Královéhradecký kraj. Data 
jsou předávána transparentně laické i odborné veřejnosti 
formou interaktivních grafů, zajímavých přehledů, statistických 
a mapových výstupů a datových karet. 

 Pro veřejnost jsou k dispozici na jednom místě strategické 
dokumenty za jednotlivé oblasti. Portál je zároveň rozcest-
níkem všech portálů Královéhradeckého kraje. Tím je umož-
něno široké veřejnosti čerpat informace jednoduše a rychle.

K čemu je určen datový portál DATA KHK 

 Jde o centralizované informační místo pro veřejnost. Shro-
mažďují se zde data z řady zdrojů. Jedná se zejména o data 
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, statistická data 
a otevřená data. Následně se zpracovávají a transformují 
do uživatelsky přívětivých formátů veřejnosti, např. ve formě 
jednoduchých infografi k, vyhodnocených statistik vzájemně 
provázaných dat, ročních reportů a trendů či datového kata-
logu otevřených dat. Jsou podkladem pro mapové výstupy, 
pro tiskové zprávy, sociální sítě, reportáže a další. 

  Díky webové formě je datový portál k dispozici všem 
24 hodin denně, 7 dní v týdnu, bez nutnosti zdlouhavého 
vyhledávání statistik pro veřejnost.

Co všechno vám portál nabízí?

   rozcestník webových portálů Královéhradec-
kého kraje

   rozcestník zajímavých a užitečných 
mapových aplikací

   otevřená data ke stažení
   statistická data v interaktivních grafech
   strategická mapa Královéhradeckého kraje
   dashboardy
   datové karty
   infografi ky
   analýzy
   publikace

Kdo je cílovou skupinou portálu?

   laická i odborná veřejnost
   obce
   místní akční skupiny
   dobrovolné svazky obcí
   podnikatelé
   novináři
   žáci a studenti

Věděli jste, že...
Ukázka infografi ky z datového portálu

Datový portál naleznete 
na adrese www.datakhk.cz

https://www.datakhk.cz
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Aglomerace a místní akční skupiny v kraji
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