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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A PAMÁTKOVÁ PÉČE V ROCE 2016
Stav ovzduší ve městě Přerově
V Přerově se měří kvalita ovzduší (imise) v automatické imisní monitorovací 
stanici u kina Hvězda – provozovatelem je Český hydrometeorologický ústav. 
V roce 2016 průměrná roční koncentrace oxidu siřičitého (SO2) nepřekročila 
platný imisní limit (u SO2 imisní limit u doby průměrování 1 hod. a 24 hod. také 
nebyl překročen, max. povolený počet překročení byl splněn). U ozonu došlo 
ke 12 překročením přípustné četnosti maximálního denního osmihodinového 
průměru, pro který je stanoven limit ve výši 120,0 μg/m3 a počet překročení 25 
za rok. Plnění imisního limitu pro ozon se vyhodnocuje na základě průměru 
za tři kalendářní roky, v roce 2016 nebyl průměr 25 překročení za tři roky pře-
kročen. U  znečišťující látky suspendované částice PM10 (polétavý prach) byl 
v roce 2016 překročen 24hodinový limit 35krát, přičemž stanovená přípustná 
četnost činí 35x a tedy celkově limit překročen nebyl. Průměrná roční koncen-
trace PM10 byla naměřena v úrovni 26,5 μg/m3, stanovený limit činí 40 μg/m3, 
a nebyl tedy překročen.

Roční průměry koncentrací PM
10

 v mikrogramech na m3

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Přerov 51 42 35 32 32 39 44 45 42 42 41 30,4 29,5 32 34,8 32 31 31 29,7 27,9 26,5

Olomouc 39 40 29 28 34 42 48 48 35 42 48      33,4 31,9 32,1 30,2 27,7

Prostějov 46 33 31 29 36 35 36 39 33 35 39 29 28 31 34,4 32,6 30,1 31,3 32,1 28,6 25,4

látka 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SO2 26 32 24 15 11 10 10 10 10 8 7 6 5,1 4,6 4,9 7,5 5,1 6,4 6,0 8,5 3,8 3,6

NO2 27 28 27 25 23 23 23 23 24 23 25 27 21,1 22,1 22,0 25,0 23,1 22,3     

PM10  51 42 35 32 32 39 44 45 42 42 41 30,4 29,5 32,0 34,8 32,0 31,0 31,0 29,7 27,9 26,5

Vývoj emisí tuhých znečišťujících látek 

u největších znečišťovatelů v letech 2001 – 2016 (v t/rok):

 PRECHEZA VEOLIA METSO CELKEM

2001 19,09 2,32 11,69 33,10

2002 24,13 9,42 14,47 48,02

2003 23,06 6,97 6,61 36,64

2004 17,17 12,10 8,63 37,90

2005 11,02 10,90 15,58 37,50

2006 14,71 9,16 8,85 32,72

2007 13,14 3,53 10,01 26,68

2008 15,60 4,02 9,00 28,62

2009 18,38 3,06 6,11 27,55

2010 12,64 2,69 5,36 20,68

2011 14,54 3,66 5,52 23,72

2012 12,53 4,50 3,60 20,63

2013 16,11 2,13 4,79 23,03

2014 14,39 2,11 5,25 21,75

2015 10,10 2,23 9,16 21,49

2016 8,16 2,03 4,30 14,49

suma 244,77 80,83 128,93 454,52

Stacionárním zdrojem se rozumí ucelená technicky dále nedělitelná stacio-
nární technická jednotka nebo činnost, které znečišťují nebo by mohly zne-
čišťovat. Jmenovitě jsou v zákoně uvedeny spalovací stacionární zdroje. Zdroj 
produkující emise musí splňovat takzvaný  emisní limit, což je nejvýše pří-
pustné množství znečišťující látky nebo skupiny znečišťujících látek vnášené 
do ovzduší ze stacionárního zdroje. 

Zdroje znečišťování ovzduší, emise

Stav znečištění ovzduší, imise

Magistrát nadále zajišťuje pro obyvatelstvo zveřejňování informací o  kvali-
tě ovzduší v  Přerově prostřednictvím velké světelné tabule fi rmy Compekon 
na Velké Dlážce a obdobná služba je provozována na světelné tabuli fi rmy Led-
multimedia, naproti autobusového nádraží.

Každou čtvrthodinu se na tabulích objevují aktuální hodnoty množství znečiš-
ťujících látek měřených u  kina Hvězda Českým hydrometeorologickým ústa-
vem. Tabule jsou využívány i  v  případě vysokých koncentrací znečišťujících 
látek v ovzduší k informování obyvatelstva.

Na vysoké koncentrace částic PM10 magistrát v roce 2016 upozornil obyvatel-
stvo hned druhého až čtvrtého ledna.

Na  závěr roku 2016 jsme  evidovali okolo 1 900 občanů využívajících zdar-
ma magistrátem zasílaných SMS informací o zhoršené kvalitě ovzduší, došlo  
k dalšímu nárůstu počtu uživatelů této služby oproti předchozímu roku.

Imisemi se rozumí množství znečišťujících látek obsažených v  ovzduší, to 
znamená to, co skutečně dýcháme. Vývoj znečištění ovzduší na území města 
Přerova v průměrných ročních koncentracích (μg/m3) u tří nejsledovanějších 
škodlivin (SO2, NO2, PM10) je uveden v  následující tabulce a  grafu. Protože 
v předchozích letech byly nízké měřené hodnoty u NO2, od roku 2013 již tuto 
látku ČHMÚ v Přerově nesledoval.

Přerov

Olomouc

Prostějov

emisní 
limit

Celkové množství emisí tuhých znečišťujících látek významných 
producentů v tunách za období let 2001-2016

128,93

244,77

80,83

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Poznámka: Pro PM10 je stanoven roční imisní limit ve výši 40 μg/m3, pro NO2  je to 40 μg/m3 
a pro SO2 není stanoven.
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Od roku 2007 začalo město na pěti místech opět měřit prašný spad, dříve tuto 
činnost vykonávala pro stát okresní hygienická stanice,.Prašný spad vypovídá 
o zatížení jednotlivých oblastí prachem. Tato měření každým rokem potvrzují, 
že prašný spad v okolí křižovatky Komenského–Novosady, významně zatíže-
né vysokou frekvencí dopravy, je nejvyšší ze všech měřených míst a dokladuje 
významný vliv dopravy na blízké okolí. Je velmi dobře patrný v grafu. Od února 
2011 se provádějí i kontrolní pozaďová měření v Čekyni.

VÝSLEDKY MĚŘENÍ PRAŠNÉHO SPADU V PŘEROVĚ V ROCE 2016

HODNOTA g/m2/30dní (t/km2/30dní)

MÍSTO 
MĚŘENÍ

měsíc
průměr

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

DIDA 1,60 2,50 2,50 4,40 4,60 3,30 3,80 4,40 5,50 11,10 7,20 1,10 4,33

KŘIŽOVATKA
KOMENSKÉHO 
NOVOSADY

9,40 10,30 9,30 11,80 18,30 18,90 13,40 14,30 12,90 6,90 10,50 6,40 11,87

DALKIA
VEOLIA

0,50 2,10 1,30 4,20 5,80 2,40 3,50 5,20 5,70 0,70 1,00 1,30 2,81

PRECHEZA 1,70 2,70 1,60 11,00 11,90 6,20 8,80 6,40 6,70 2,60 2,00 0,60 5,18

TSMP
ZAHRADNICTVÍ 
MICHALOV

0,90 1,50 1,10 2,90 2,30 1,80 2,80 1,50 2,80 0,30 1,00 0,70 1,63

ČEKYNĚ 0,50 1,40 1,00 2,40 9,70 2,00 3,30 3,20 2,40 0,20 0,30 0,10 2,21

PRŮMĚR 2,43 3,42 2,80 6,12 8,77 5,77 5,93 5,83 6,00 3,63 3,67 1,70 4,67

SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ PRAŠNÉHO SPADU V PŘEROVĚ ZA ROKY 2007–2016

HODNOTA g/m2/30dní (t/km2/30dní)
 místo měření  

rok
DIDA

KRATOCHVÍLOVA
KŘIŽOVATKA

KOMENSKÉHO
DALKIA 

(VEOLIA) AREÁL
PRECHEZA

TSMP
ZAHRADNICTVÍ

PRŮMĚR

2007 2,52 6,74 2,40 2,88 1,81 3,27

2008 1,50 8,87 2,03 3,66 1,67 3,55

2009 2,03 7,91 2,07 3,01 1,87 3,38

2010 1,96 9,31 1,74 2,26 1,60 3,37

2011 1,94 8,24 2,17 3,21 2,45 3,60

2012 1,53 8,86 1,64 3,30 1,43 3,35

2013 2,37 6,98 1,76 3,21 1,59 3,18

2014 3,22 7,94 3,03 3,25 1,73 3,83

2015 2,83 10,51 2,12 2,60 1,94 4,00

2016 4,33 11,87 2,81 5,18 1,63 5,16

Pokuty, závazná stanoviska, 
vyjádření obecního úřadu 
V roce 2016 byla v souvislosti s ochranou ovzduší uložena jedna pokuta za ne-
dovolené spalování odpadů. V témže roce bylo vydáno ve správním obvodu obce 
s rozšířenou působností 200 závazných stanovisek z hlediska ochrany ovzduší 
u tzv. nevyjmenovaných stacionárních zdrojů podle zákona o ochraně ovzdu-
ší, podle stejného zákona bylo vydáno v 6 případech vyjádření obecního úřadu 
k umístění vyjmenovaného zdroje.

Vliv dopravy na ovzduší
Roku 2016 došlo ke změně provozovatele městské autobusové dopravy Přerov 
s tím, že ze 20 autobusů je 13 autobusů na CNG (stlačený zemní plyn) a ostatní 
na naftu.

Posuzování vlivů na životní 
prostředí - EIA, IPPC 
V procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) zabezpečuje město ze-
jména informování veřejnosti o záměrech investorů významných staveb, které 
podléhají procesu EIA. Město v souladu se zákonem vydává i vlastní vyjádření 
k oznámení záměru, dokumentaci či posudku dokumentace. V roce 2016 bylo 
v rámci procesu EIA projednáno devět záměrů.

Ochrana přírody a krajiny; veřejná zeleň
Veřejná zeleň
Město Přerov se přihlásilo do celostátní soutěže „Má vlast – proměna roku“, 
a to s výsadbou Libosadu Malého Noe v Knejzlíkových sadech nad roklí nad 
Předmostím. Na staroslavném Vyšehradě byli v sobotu 21. května 2016 slav-
nostně vyhlášeni vítězové Ceny publika, vítězové celoročního internetového 
hlasování a Ceny odborné poroty. V internetovém hlasování  přerovský Libo-
sad Malého Noe obsadil v konkurenci 99 proměn třetí místo. 

Kácení dřevin
V roce 2016 jsme vydali 65 (v roce 2015 – 172) rozhodnutí, kterými jsme povolili 
kácení 475 stromů (438) rostoucích mimo les a keřů a náletových zapojených po-
rostů na ploše cca 45 000 m2 a nepovolili jsme kácení 30 stromů (49). Převážná 
část těchto dřevin (stromů a keřů) byla povolena vykácet z důvodu stavební čin-
nosti, nevyhovující provozní bezpečnosti, stáří dřevin nebo nevhodného umístě-
ní. Dále jsme přijali 41 (54) oznámení o kácení dřevin, jejichž kácení bylo provede-
no z důvodů pěstebních nebo zdravotních. Velký počet dřevin musel být vykácen 
kvůli jejich poškození také při práci podle zvláštních předpisů, např. elektrizační-
ho, vodního, silničního a drážního zákona. Na základě těchto oprávnění byly vy-
káceny dřeviny vzrostlé převážně přirozeným náletem, kdy se jednalo o opatření 
k zabránění nepříznivých vlivů na zařízení správců sítí a zařízení, odstraňování 
zdrojů ohrožení těchto zařízení a zajištění jejich bezpečného provozu. Náhradní 
výsadba byla uložena v počtu 406 stromů a 1 920 keřů (328 stromů a keřů).
Poznámka: V závorce jsou pro srovnání uvedeny údaje za rok 2015.

Památné stromy  
V správním obvodu Magistrátu města Přerova jako obce s rozšířenou působ-
ností se nachází celkem 10 památných stromů, z  toho jeden na  území města 
Přerova. Jedná se o:
Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) v  ulici Šrobárově, významný solitér a  es-
teticky hodnotný exemplář domácí dřeviny o výšce asi 20 m a stáří asi 140 let. 
V  průběhu posledních let se zdravotní stav stromu zhoršil, nárůstem dřevní 
hmoty došlo k  vychýlení stabilizovaného těžiště, rozšířila se prasklina v  kme-
ni a rovněž instalované vazby přestaly plnit svou funkci. Z těchto důvodů jsme 
v roce 2016 nechali provést zdravotní ořez koruny stromu. Pro zajištění statiky 
koruny byly instalovány dvě dynamické vazby větví a jedna statická vazba. Zdra-
votní stav je průběžně monitorován. Díky ošetření má strom další perspektivu 
růstu a rozvoje.

Zvláště chráněná území  
Na území města Přerova se nachází
• Národní přírodní rezervace Žebračka, vyhlášena v roce 1949, původní vý-

měra 234,9 ha; dubohabrový les, bučina a lužní porost, velmi bohaté ptačí 
refugium. Nově vyhlášena od 1. 11. 2007 v upravených hranicích – kromě 
rozšíření území o mokřad na severozápadním okraji je nejdůležitější změ-
nou posun hranice NPR v oblasti lagun na okraj lesa, laguny tak přestávají 
být součástí NPR a nová výměra činí 228 ha.
NPR Žebračka je na území města spolu s přilehlými úseky vodního toku Str-
hanec součástí Evropsky významné lokality „Bečva – Žebračka“ 

• Přírodní památka Na Popovickém kopci, vyhlášena v roce 1949, výměra 
3,32 ha; ostrůvek vzácné teplomilné a suchomilné květeny a zvířeny, doklad 
směru šíření teplomilné fl óry na Moravě.
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• Přírodní památka Malé laguny, vyhlášena v  roce 2008, výměra 3,07 ha; 
mokřadní biotop mykologicky cenný, s  pestrou faunou a  fl órou; viditelný 
proces postupného samovolného zazemňování.

Významné krajinné prvky 
Významný krajinný prvek (VKP) je ekologicky, geomorfologicky nebo estetic-
ky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udrže-
ní její stability. VKP jsou ze zákona lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera 
a údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany 
přírody. Registrovanými VKP na území Přerova jsou:
• Městský park Michalov – Přerov, jako VKP zaregistrovaný v  roce 1994; 

kromě toho je od roku 1992 kulturní památkou. Jedná se o pozůstatek luž-
ního lesního porostu se zachovalou přirozenou druhovou skladbou dřevin 
a bylinného patra.  V roce 2015 byly v parku provedeny práce podle Návrhu 
pěstebních opatření a výsadeb pro park Michalov v Přerově s cílem prodlou-
žit existenci mnoha stromů v parku, dosadit dřeviny tak, aby byly v souladu 
s původním kompozičním záměrem zahradního architekta Františka Tho-
mayera a stabilizovat parkové porosty do budoucna. 

• Vápencové zmoly – Žeravice, zaregistrované v roce 1996. Tyto terénní de-
prese vznikly pomístnou těžbou vápence v  minulosti. Významně jsou zde 
zastoupeny původní druhy rostlin, a to i ohrožené a silně ohrožené druhy.

• Malá lipová –Žeravice, zaregistrovaná v  roce 1996. Jedná se o  opuštěné 
plochy po těžbě písku s přilehlým úvozem. Severní strana je tvořena strmou 
stěnou. Z hlediska ornitologického představuje lokalita významné hnízdiště 
řady druhů ptáků.

• Skalice – Žeravice, zaregistrovaná v  roce 1996. Takzvané zmoly po  těžbě 
vápenců jsou obklopeny svahy a  zvlněnými plochami s  hustým porostem 
křovin, v  některých částech je vyvinuto i  stromové patro. Lokalita je vý-
znamným hnízdištěm ptactva.

Památková péče
Na území Přerova je evidováno 141 nemovitých kulturních památek, 200 pa-
mátek movitých, dvě městské památkové zóny (Přerov a  Tovačov), dvě ves-
nické památkové zóny (Lhotka a Stará Ves) a 10 ochranných pásem, a to jak 
památkových zón, tak i kulturních památek. 

Program obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
Dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností“ byl Ministerstvem kultury vyhlášen již po deváté. Ten-
to dotační titul je určen na obnovu kulturních památek zapsaných v Ústředním 
seznamu kulturních památek ČR, které leží mimo památkové rezervace a zóny, 
nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České repub-
liky. Pro správní obvod města Přerova byla pro rok 2016 určena k  rozdělení 
částka ve výši 605 tisíc korun. Po provedeném správním řízení byly poskytnuty 
účelové fi nanční prostředky na částečné pokrytí obnovy těchto památek: 
• Dřevohostice – obnova trojích interiérových dveří, včetně obložek v objektu 

zámku (151 tis. Kč)
• Kojetín – obnova vnějších fasád fary (bývalého rabínského domu) č.p. 796, 

(125 tis. Kč)
• Přerov – restaurování sochy Elektry (Světlušky) (50 tis. Kč)
• Říkovice – restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého (94 tis. Kč)
• Přestavlky – obnova ohradní zdi parku - I. etapa (185 tis. Kč)

Program regenerace městské památkové zóny 
Přerov 
Zastupitelstvo města Přerova v roce 2013 schválilo „Aktualizaci Programu re-
generace MPZ Přerov pro období 2014 – 2018“.  V roce 2016 byly za přispění 
fi nančních prostředků z dotačního titulu Ministerstva kultury „Program rege-
nerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ČR“ 
realizovány na území Městské památkové zóny Přerov dvě akce. Tou první byla 
již obnova kaple sv. Jiří na  Horním náměstí. Stavební práce byly provedeny 
v rozsahu III. etapy (obnova vnitřních omítek, elektromontážní práce, výmalba 
včetně zlacení štukové výzdoby) v celkové hodnotě 616.298 Kč za fi nančního 
spolupodílu města ve výši 50 tisíc korun, Ministerstva kultury ČR 85 tisíc, Olo-
mouckého kraje 200 tisíc a vlastník objektu se podílel částkou 281 298 korun. 
Druhou akcí bylo restaurování nástropní dekorativní malby místnosti s valenou 
klenbou ve  II. NP zámku v  Přerově. Tyto práce byly provedeny v  celkové výši 
376 150 Kč, příspěvek Ministerstva kultury ČR představoval částku 315 000 Kč. 

Podpora obnovy exteriéru staveb
Již od roku 2001 město poskytuje dotace na obnovu exteriéru památkově vý-
znamných staveb, od  roku 2006 se postupuje podle zásad pro poskytování 
dotací na  obnovu exteriéru památkově významných staveb na  území města 

Přerova, schválených zastupitelstvem. V roce 2016 byla k rozdělení schválena 
částka v celkové výši 150 000 Kč. O fi nanční podporu požádali pouze dva vlast-
níci a Zastupitelstvo města Přerova ji schválilo takto:  
• Vlastníkovi objektu Přerov, Jiráskova čp. 127 na  výměnu oken a  klempíř-

ských prvků vnější fasády objektu (50 tis. Kč)
• Vlastníkovi na obnovu části městských hradeb ležících za domem Horní ná-

městí čp. 29 (50 tis. Kč) 
Nevyčerpaná částka ve výši 50 tis. Kč byla použita na III. etapu obnovy kaple 
sv. Jiří na Horním náměstí v Přerově, a to jako povinný spolupodíl města při ob-
nově této památky z Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón ČR.

Válečné hroby
Podle zákona magistrát vede evidenci o válečných hrobech a pietních místech 
ve svém správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Evi-
dence válečných hrobů se neustále doplňuje, aktuálně bylo k datu 31. 12. 2016 
evidováno 176 válečných hrobů, přičemž se válečným hrobem ve  smyslu zá-
kona rozumí místo, kde jsou pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v důsled-
ku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, anebo 
ostatky osob, které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo nebo při válečné 
operaci. Válečným hrobem jsou také pomníky, památníky i  pamětní desky. 
Na území správního obvodu Přerova bylo k  31. 12. 2016 vedeno 2 913 pohřbe-
ných či připomenutých osob. 
Význam Přerovského povstání bude připomínat obnovená pamětní deska 
Františka Gremlici padlého 2. 5. 1945 v Kozlovské ulici v Přerově. Umístěna 
je na objektu Albert. 
Dne 28. května byla u příležitosti 150. výročí prusko-rakouské války slavnost-
ně otevřena naučná stezka „Po stopách války z roku 1866 na Přerovsku“. 

Dny evropského dědictví
Dny evropského dědictví (EHD – European Heritage Days) jsou již tradiční 
a  letitou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a  vý-
chovnou akcí. České národní téma vyhlášené pro EHD 2016 znělo: Památky 
a komunity.  
V Přerově bylo ve dnech 10. a 11. září 2016 otevřeno 12 památek, které včetně 
doprovodných akcí navštívilo přes 5 000 zájemců. Počet návštěvníků vzrostl 
i díky slavnostnímu otevření Památníku jednoty bratrské, které bylo spojeno 
s křtem knihy historika Petra Sehnálka Procházka zapomenutým Přerovem.

Environmentální vzdělávání, 
výchova a osvěta (EVVO)

Dotace na podporu environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty
Dotace byly poskytnuty v souladu se zastupitelstvem schváleným Programem 
statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu EVVO pro rok 
2016. Poprvé byly dotace rozděleny ve třech oblastech s vymezeným účelem:

Pro účel A – environmentální projekty:
Základní škola Přerov, Svisle 13, na aktivitu Budování odborné učebny příro-
dopisu – pořízení pomůcek k rozvoji EVVO, ve výši 24 000 Kč
Základní škola Přerov, Trávník 27, na aktivitu Hrajeme si s odpadem, aneb 
hrajeme na odpad, ve výši 25 800 Kč
Muzeum Komenského v  Přerově, příspěvková organizace, Horní náměstí 
č. 7, Přerov, na aktivitu Jak semena putují krajinou, ve výši 50 000 Kč,
Základní škola Přerov, Za  mlýnem 1, na  aktivitu Mezinárodní Den Země, 
ve výši 17 000 Kč
Střední škola gastronomie a služeb Přerov, Šířava 7, na aktivitu Po stopách 
potulného mnicha, ve výši 18 800 Kč
Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov, Žižkova 12, na aktivitu Envi-
ronmentální soutěže a vzdělávání ve školním roce 2016/2017, ve výši 22 500 Kč
Občanská společnost DSi, Beňov 75, na aktivitu Ňufíček a životní prostředí, 
ve výši 15 000 Kč
Naše společná krajina, z.s., Žerotínovo nám. 253/25, Přerov, na  aktivitu 
Zvýšení biologické diverzity zemědělské krajiny v  praxi - Přerovsko, ve  výši 
25 450 Kč

Pro účel B – pravidelná celoroční poradenská a osvětová činnost v oblasti tvorby 
a ochrany životního prostředí pro občany města:
Muzeum Komenského v  Přerově, příspěvková organizace, Horní náměstí 
č. 7, Přerov, na aktivitu Ekoporadna ORNIS, ve výši 49 500 Kč.

Pro účel C – celoroční provoz registrované záchranné nebo záchytné stanice pro 
handicapované živočichy na území města:
Muzeum Komenského v  Přerově, příspěvková organizace, Horní náměstí 
č. 7, Přerov, na aktivitu Celoroční provoz Záchranné stanice pro živočichy OR-
NIS, ve výši 200 000 Kč
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Středisko environmentální výchovy a záchranná 
stanice pro handicapované živočichy
Středisko environmentální výchovy (SEV) a  Záchranná stanice pro handi-
capované živočichy sídlí v areálu Ornitologické stanice (ORNIS) Muzea Ko-
menského v  Přerově   v  Bezručově ulici. ORNIS se pravidelně a  dlouhodobě 
podílí na  organizaci každoročních známých a  oblíbených akcí pro veřejnost, 
přednášek a výstav (v roce 2016 „Jak putují semena krajinou“- 869 návštěvní-
ků), součástí bohaté programové nabídky jsou i exkurze, procházky do přírody 
a výukové a animační programy (137) pro školy (v r. 2016 návštěvnost 2340 
žáků a pedagogů), mykologická poradna zodpověděla v roce 2016 celkem 785 
dotazů. V areálu je přístupná otevřená expozice ochrany ptactva (Ptačí zahra-
da Františka Gintera) a výukový amfi teátr s užitkovými rostlinami a léčivými 
bylinami. ORNIS v  roce 2015 navštívilo 8  677 návštěvníků. Od  roku 2006 
funguje také Ekoporadna, která je součástí sítě ekoporaden registrovaných 
na MŽP. Zodpovídá od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin osobně, telefonic-
ky i  elektronicky dotazy z  oblasti ochrany zvířat a  péče o  zraněné živočichy, 
všeobecné ochrany životního prostředí, zeleně, přírodních zahrad a  podob-
ně. V roce 2016 bylo takových dotazů zodpovězeno 1160. Pracovníci ORNIS 
uskutečnili cyklus přednášek a dílen o městském zahradničení a byla založena 
pobočka Semínkovny. 
Záchranná stanice pro handicapované živočichy je od  3. srpna 2009 řádně 
registrovanou záchrannou stanicí a  od  r. 2014 je součástí Národní sítě zá-
chranných stanic pod ČSOP. Je určena k rychlému ošetření a dočasné péči o ži-
vočichy, zejména ptáky, kteří nejsou následkem zranění či jiných závažných 
okolností schopni přežít ve volné přírodě. V roce 2016 zaměstnanci záchranné 
stanice přijali 451 živočichů, což je nárůst o 71,5 % oproti r. 2015. Z tohoto po-
čtu se podařilo 214 zvířat úspěšně vypustit do volné přírody, 26 zvířat předat 
dalším odborníkům k  dochování a  přípravě na  vypuštění ( jednalo se přede-
vším o netopýry a mláďata zajíce polního). Na konci r. 2016 zůstávalo v péči 
stanice celkem 23 jedinců různých druhů. Tradičně byla nejvíce přijímána 
mláďata ježků – celkem 89 jedinců, dále 125 jedinců netopýrů různých druhů. 
Z ptáků to byla nejčastěji poštolka obecná (18) a mladí rorýsi (25).  V současné 
době zůstává na stanici ve stálé péči 13 trvale handicapovaných zvířat – dvě 
káňata lesní, tři kalousi ušatí, dva kalousi pustovky, 1 moták pochop, kavka 
obecná a havran polní – všichni s poraněnými křídly a tři poštolky obecné se 
zraněním způsobeným elektrickým proudem. Záchranná stanice je využívá-
na i k osvětové činnosti jako součást organizovaných prohlídek a výukových 
programů. 
Kontakt: 581 219 910, 724 947 543, 724 947 544.

Centrum ekologické výchovy střediska volného 
času ATLAS a BIOS Přerov
BIOS je součástí Střediska volného času ATLAS a BIOS, což je školské zařízení 
pro zájmové vzdělávání, které vzniklo sloučením dvou volnočasových zařízení 
s  dlouholetou tradicí. Středisko ekologické výchovy se zaměřuje na  přírodo-
vědné zájmové kroužky a kurzy, ekologické vzdělávání a výchovu realizuje také 
v rámci výukových programů pro všechny věkové skupiny dětí, žáků a studen-
tů. Činnosti z oblasti chovatelství, ekologie, přírodních věd jsou vedeny odbor-
nými pedagogickými pracovníky, kteří spolupracují s  externími pracovníky. 
Nabízených zájmových kroužků je široké spektrum. Rodiče si mohou vybrat 
z bohaté nabídky kroužků, které jsou připravené pro děti od 6 let, své koníčky 
a zájmy mohou v zařízení rozvíjet i středoškoláci nebo celé rodiny. Dále BIOS 
organizuje řadu soutěží především s  přírodovědnou tematikou (ekologické, 
fotografi cké, rybářské, chovatelské a výtvarné), výstavy, exkurze a pobytové 
nebo příměstské tábory, Nabízí návštěvu mini ZOO v přírodním areálu a  již 
tradičně se zapojuje do  mnoha celosvětových tematických akcí (Den Země, 
Dny stromů, zvířat, vody a dětí). V rámci spolupráce se školami zajišťuje rov-
něž praxi středoškolských studentů, podílí se na práci s talenty (Středoškolská 
odborná činnost a Ekoknihovna), realizuje poradenskou činnost pro veřejnost 
v  rámci sítě Ekoporaden (PET poradna) - poskytuje konzultační a  poraden-
skou činnost k chovu drobných zájmových i exotických zvířecích mazlíčků. 

Zelená informacím 2016
Statutární město Přerov i v roce 2016 v silné konkurenci 272 měst s počtem 
obyvatel nad 5 tisíc obhájilo umístění mezi nejlepšími a skončilo za Ostravou 
a Prahou na 3. místě 6. ročníku soutěže „Zelená informacím“ – o nejzdařilejší 
prezentaci o  životním prostředí na  ofi ciálních internetových stránkách měst 
v ČR. Soutěž pořádala organizace CI2, Centrum pro otázky životního prostře-
dí Univerzity Karlovy a Informační centrum OSN v Praze pod záštitou Svazu 
měst a obcí ČR. Hodnotitelé ocenili webové stránky města Přerova jako dlou-
hodobě kvalitní a vyvážené.

Osvětová akce Ukliďme Česko
Třetí ročník celorepublikové akce „UKLIĎME ČESKO“ proběhl v dubnu 2016 
a to na několika místech v Přerově (podél Strhance, v myší díře v Předmostí, 
na Čekyňském kopci, v okolí lagun, v lokalitě pod garážemi ve Dvořákově uli-
ci, za zimním stadionem a v okolí rybníka) i v místních částech - v Žeravicích 
a Lověšicích. Dobrovolníci z řad úředníků a veřejnosti, přerovští piráti, klub 

Druh odpadů 2012 2013 2014 2015 2016

Papír 1 368 1 149 1 514,96x 2094,04x 1689,08x
Sklo 419,3 427,7 460,24 461,44 480,87
Plasty 209,25 250,8 313,84 359,99 431,07
Nápojový karton 10,81 13,94 19,20 19,29 24,91
Bioodpad 29,20 104,09 1 986,89 1778,23
Kovy 1,67 491,49 4 470,13xx 2 938,50xx 3192,21xx
Textil 88,70 112,10 98,35 121,74 103,52
Jedlý olej a tuk 0,077 1,17
Nebezpečný odpad 15,55 20,32 26,11 22,78 34,19
Ostatní odpad 1,34 38,05 93,80xxx 243,96
Objemný odpad 2 674 2 219,20 2 435,26 2 440,13 2402,51
Směsný (zbytkový) komunální odpad 10 502,80 9 088,20 8 317,72 6 968,73 7231,19
Biologicky nerozložitelný odpad 91,25 340,98 147,04 124,30
CELKEM 15 300,55 13 894,6 18 138,92 17 654,37 17737,21

Rodinka, sdružení DSi Beňov, Predmostenzis, KAPPA HELP a členové hnu-
tí ANO sesbírali dohromady asi 160 pytlů odpadu, který odvezli pracovníci 
Technických služeb. Kromě už tradičních PET láhví, plechovek, skla, papíru, 
igelitových sáčků, koberců a  starého textilu byla nalezena i  stará kuchyňská 
váha a kancelářské židle.

Soutěž pro školy ve sběru baterií
Soutěž základních škol na území města Přerova v odděleném sběru použitých 
baterií a  monočlánků probíhá už od  školního roku 2004/2005. Od  1. ledna 
2006 se do této soutěže zapojily i mateřské školy. Baterie, které děti přinesou 
do  škol a  školek, svážejí Technické služby města Přerova do  sběrného dvora 
a následně je předávají prostřednictvím systému ECOBAT k dalšímu využití.
Výsledky soutěže jsou každoročně vyhodnoceny ke konci školního roku a nej-
lepší školky a školy bývají odměněny formou fi nančních příspěvků na nákup 
potřeb pro činnost dětí. Ve školním  roce 2015/2016 bylo k 10. 5. 2015 vytřídě-
no celkem 2 216 kg použitých baterií. Z tohoto množství základní školy nasbí-
raly 599 kg, mateřské školy 1617 kg. Nejlépe si vedla stejně jako v loňském roce 
MŠ Máchova 14 – odloučené pracoviště Sokolská 26, jejíž děti sesbíraly celkem 
391 kg použitých baterií, což představuje 16,3 kg na žáka. V kategorii základ-
ních škol zvítězila opět ZŠ J. A. Komenského a MŠ, Přerov-Předmostí s 250 kg 
odpadu, což je 0,7 kg/žáka. Od zahájení sběru použitých baterií ve školách, tj. 
od školního roku 2004/2005 do 10. 5. 2016 bylo vytříděno celkem již 26 644 kg 
použitých baterií a monočlánků.

Komunální odpad
Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování 
komunálních odpadů vznikajících na území města Přerova se řídí obecně zá-
vaznou vyhláškou  o  nakládání s  komunálním odpadem na  území města 
Přerova. Občané tak povinně třídí papír, sklo, plasty, nápojové kartony, textil, 
kovy, biologicky rozložitelný odpad, nebezpečné složky komunálního odpadu, 
objemný odpad, zbytkový komunální odpad. 

Každý občan města Přerova vyprodukoval v  roce 2016 asi 405 kg komu-
nálního odpadu (v  roce 2015  402,2 kg, v  roce 2014  410,25 kg, v  roce 2013  
310,23 kg, v roce 2012  341,6 kg) z toho vytříděného 182,21 kg (v roce 2015  
184,5 kg, v roce 2014  159,34 kg, v roce 2013  57,8 kg, v roce 2012 47,2 kg), což 
představuje 45 hmotnostních procent z celkového množství komunálního 
odpadu (v roce 2015 45,87 %, v roce 2014 38,84 %, v roce 2013 18,62 %, v roce 
2012 13,8 %).

Množství jednotlivých složek komunálního odpadu (v tunách)
v letech 2012–2016

Vývoj množství vytříděného komunálního odpadu od roku 2012 (v tunách)

x     zapojeny  sběrny a výkupny papíru na území města a organizovaný sběr papíru ve školách
xx   zapojeny sběrny a výkupny kovů na území města
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Vývoj množství vytříděného komunálního odpadu od roku 2012 (v procentech)

Město Přerov je zapojeno do systému EKO-KOM, díky němuž získává na zá-
kladě množství vytříděného komunálního odpadu a předložení dokladů o jeho 
předání k  dalšímu využití fi nanční odměnu. Za  rok 2016 tato odměna činila 
4  380  424 Kč (v  roce 2015 - 4  691  299 Kč, v  roce 2014 - 4  529  158 Kč, v  roce 
2013 - 2 828 000 Kč, v roce 2012 - 2 484 853Kč). Finanční prostředky z této od-
měny byly v roce 2016 použity zejména na zpracování projektové dokumentace 
rekonstrukce kontejnerových stanovišť v ulici Jasínkova č. 13 a 19, tř. 17. listo-
padu č. 14, 20 a 32, Kozlovská č. 47, Nádražní č. 8, Želatovská č. 13, na stavební 
úpravy kontejnerových stanovišť v ulici Malá Dlážka č. 10, Velká Dlážka č. 3, 
a na výstavbu kontejnerového stanoviště v Přerově-Žeravicích v ulici Lapač. 

Sběr použitého textilu
Sběr oděvů, textilu a obuvi probíhá v Přerově od roku 2010 prostřednictvím 
speciálních kontejnerů, umístěných na veřejně přístupných stanovištích. Pro-
vozovateli těchto kontejnerů byla v roce 2016 společnost TextilEco a.s. (dříve 
Revenge a.s.) a  fi rma Daniel Badura. Na  území města, včetně místních čás-
tí, je rozmístěno celkem 48 těchto kontejnerů. Lze do nich odkládat zejména 
oděvy, bytový textil – záclony, závěsy, povlečení, ubrusy, dále obuv, kabelky, 
tašky, batohy, hračky plyšové i dřevěné. Nepatří do nich koberce, matrace, sil-
ně znečištěný a mokrý textil. Textilie se do kontejnerů vkládají v zavázaných 
igelitových pytlích nebo taškách, boty nejlépe svázané po párech. Sběr použi-
tého textilu je zajišťován rovněž prostřednictvím dvou sběrných dvorů v ulici 
Na Hrázi 17, v areálu technických služeb a v ulici Generála Fajtla, v areálu bý-
valých želatovských kasáren.

Sběr bioodpadu 
Systém odděleného sběru a svozu bioodpadu byl ve městě zahájen v roce 2015 
distribucí 3 500 kusů nádob objemu 240 litrů na bioodpad, 600 kusů kompo-
stérů a 1200 kusů kompostovacích sil. Nádoby byly poskytnuty domácnostem 
v rodinné zástavbě, kompostéry a kompostovací sila obdrželi občané, kteří si 
o ně požádali. Nádobami o objemu 240 litrů byla také vybavena sídliště ve měs-
tě. V průběhu roku 2016 došlo v sídlištích postupně na deseti stanovištích k vý-
měně těchto nádob za kontejnery na bioodpad o objemu 770 litrů, kdy tato vý-
měna pokračuje i v dalším roce. Svoz bioodpadu z nádob probíhal v roce 2016 
v období od dubna do konce listopadu. Velkoobjemové kontejnery na bioodpad 
byly přistavovány v období od dubna do srpna. 

Sběr jedlých olejů a tuků
V měsíci březnu 2016 byl zkušebně zahájen ve sběrných dvorech v Přerově sběr 
jedlých olejů a tuků. Následně od července 2016 byl tento sběr rozšířen o dal-
ších deset speciálních sběrných nádob o objemu 120 litrů, které byly rozmístě-
ny na veřejně přístupných stanovištích v rámci města. 

Zpětný odběr výrobků
V roce 2016 odevzdali občané v rámci zpětného odběru výrobků 229,045 tuny 
elektrozařízení (např. lednice, televizory, počítače, varné konvice, zářivky 
a podobně), 2 818 tun použitých baterií (zejména v rámci sběru použitých ba-
terií v přerovských školách) a dále 43,43 tuny pneumatik, které jsou dále pře-
dávány na místo zpětného odběru společnosti Sibom.
Místy zpětného odběru elektrozařízení a použitých baterií v Přerově jsou sběr-
né dvory, dále červené kontejnery v  počtu 18 kusů, umístěné na  veřejně pří-
stupných stanovištích, sběrné nádoby, tzv. E-boxy, ve veřejně přístupných pro-
storách budov magistrátu a na dalších místech zpětného odběru - některých 
školách a prodejnách. Za rok 2016 činila celková odměna pro město za zpětný 
odběr elektrozařízení 331 498 Kč.
V  měsíci dubnu 2016 se v  Přerově uskutečnila akce „Den Země“ spojená 
s  ukázkami svozové techniky, s  prezentaci kolektivních systémů společností 
ASEKOL a Elektrowin, zabývající se zpětným odběrem elektrozařízení. Úče-
lem této akce bylo zábavnou formou informovat o důležitosti ekologické recy-
klace a motivovat občany ke správnému třídění.
V roce 2016 byly zahájeny práce na zpracování „Plánu odpadového hospodář-
ství města Přerova na období 2017–2023“ (dále POH MP), jehož zpracovate-
lem je společnost FITE a.s. Ostrava. POH MP je zpracováván za  fi nančního 
přispění spolku Odpady Olomouckého kraje, jehož je město Přerov členem. 
Závazná část POH MP bude závazným podkladem pro činnost města v oblasti 
odpadového hospodářství.

Vodní hospodářství na území 
města Přerova a v jeho místních částech
Vodní toky 
Nejvýznamnějším vodním tokem protékajícím městem Přerov v  délce cca 
9,5 km je řeka Bečva. Její tok vytvářejí dva pramenné toky – Rožnovská Bečva 
(38 km) a Vsetínská Bečva (59 km). Oba toky pramení ve Vsetínských vrších 
a mají soutok ve Valašském Meziříčí. Odtud již vodní tok pokračuje jako Spoje-
ná Bečva a k soutoku s Moravou má ještě dalších 61 km. Celková plocha povodí 
Bečvy nad soutokem s Moravou je 1 626 km2. Šířka koryta se pohybuje od 15 
do 50 m. Na území Přerova je u jezu Přerov vybudována malá vodní elektrárna.
Povodňová aktivita v  Přerově souvisí nejčastěji se zvýšenými průtoky řeky, 
přičemž určující je výška hladiny měřená na limnigrafi cké stanici Dluhonice. 
Mapu záplavového území města Přerova najdete zde: http://www.prerov.eu/
cs/magistrat/mapove-centrum-gis/mapy-zaplavovych-oblasti.html

Jednotlivé limity pro stupně povodňové aktivity jsou:

1. stupeň H = 370 [cm] 1.SPA (bdělost)

2. stupeň H = 450 [cm] 2.SPA (pohotovost)

3. stupeň H = 530 [cm] 3.SPA (ohrožení)

3. stupeň H = 723 [cm] 3.SPA (extrémní povodeň)

Na řece Bečvě nebylo v roce 2016 dosaženo žádného stupně povodňové akti-
vity. Aktuální informace o hydrologické situaci lze získat na stránkách www.
chmi.cz nebo www.pmo.cz. 
Na  vodním toku Bečva je opatřením, které vydal Krajský úřad Olomouckého 
kraje, stanoveno záplavové území pro pětiletou, dvacetiletou a stoletou povodeň 
a zároveň je vymezena aktivní zóna. V aktivní zóně záplavového území se nesmí 
umisťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl a dále nezbyt-
ných staveb dopravní a technické infrastruktury. V aktivní zóně lze za určitých 
podmínek provádět pouze údržbu stávajících staveb, popř. stavební úpravy. 
Řeka Bečva je sjízdná i  pro vodáky, a  to z  Valašského Meziříčí až po  soutok 
s  Moravou (za  obcí Troubky). Řeka je sjízdná většinou celoročně a  je určena 
pro začátečníky. Nejhezčím úsekem pro splutí je úsek Hustopeče nad Bečvou 
– Přerov.
Jako každoročně ve dnech 22. 7.–29. 7. 2016 proběhla na jezu v Přerově srážka 
v  souladu se schváleným manipulačním řádem, během které byly provedeny 
nezbytné práce v korytě vodního toku, zejména odtěžení nánosů v předem vy-
tipovaných místech.
V roce 2016 byla zahájena výstavba protipovodňových opatření na území města 
Přerova. Jedná se o výstavbu nábřežních betonových zídek. Nábřežní betonová 
zídka „nad jezem“ byla již dokončena. Práce pokračovaly výstavbou nábřežní 
zídky v ulici Dr. Edvarda Beneše. Jedná se o ochranu zastavěné části města Pře-
rova na maximální návrhový průtok vodního toku Bečva Q= 700 m3/s.  

Dalším důležitým vodním tokem je Strhanec. Tento mlýnský náhon při řece 
Bečvě začíná u  manipulačního stavidla v Oseku nad Bečvou a  dále přes ná-
rodní přírodní rezervaci Žebračka vtéká do  Přerova, kde se jeho koryto roz-
dvojuje. Jedno z ramen se vlévá u přerovské sokolovny zpět do Bečvy, druhé 
pak až u chemického závodu Precheza a.s. u Dluhonic. Na vodním toku jsou 
vybudovány čtyři malé vodní elektrárny (MVE), z toho tři na území obce Pře-
rov – MVE Mlýn Lýsky, MVE Prelax a MVE Jelínkův mlýn, přičemž v provozu 
je pouze MVE Lýsky.
Zvýšená hladina vodního toku Strhanec a hrozba vylití vody z koryta tohoto 
vodního toku hrozí především v zimním období, kdy při větších mrazech za-
mrzají česle u MVE Prelax (u Sportovního centra mlýn), a tím je znemožněn 
plynulý průchod vod. 

Vodní tok Olešnice pramení na  jižních svazích Oderských vrchů a  na  území 
obce Přerov protéká místními částmi Penčice, Penčičky, Lhotka a  Žeravice. 
Kapacita koryta Olešnice v luční a polní části je menší než pětiletá voda. K roz-
livům dochází po poměrně plochém inundačním území většinou do pravého 
břehu. K  velkému zaplavováni pozemků při povodních většinou nedochází. 
V zastavěné časti obce je koryto Olešnice v průměru kapacitní do Q50. Při vel-
kých vodách zde dochází k drobným rozlivům. 
Povodňová aktivita v  těchto místních částech souvisí nejčastěji se zvýšený-
mi průtoky vodního toku Olešnice, přičemž určující je výška hladiny měřená 
na limnigrafi cké stanici Kokory.

Jednotlivé limity pro stupně povodňové aktivity jsou:

1. stupeň H = 190 [cm] 1.SPA (bdělost)

2. stupeň H = 240 [cm] 2.SPA (pohotovost)

3. stupeň H = 290 [cm] 3.SPA (ohrožení)

3. stupeň H = 423 [cm] 3.SPA (extrémní povodeň)

Na vodním toku Olešnice nebylo v roce 2016 dosaženo žádného stupně povod-
ňové aktivity. Aktuální informace o  hydrologické situaci lze získat na  strán-
kách www.chmi.cz nebo www.pmo.cz. 
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Místními částmi Újezdec a Lověšice dále protéká vodní tok Svodnice. 
Všechny uvedené vodní toky jsou ve správě Povodí Moravy.

Vodní nádrže
Přerov
Městský rybník: vodní plocha o rozloze 1,8 ha, sportovní revír ČRS MO Pře-
rov
Laguna I a II: vodní plochy o rozloze 4,9 ha
místní část Lýsky
Vodní nádrž: vodní plocha o  rozloze 9,36 ha, dříve zásobování obyvatelstva 
pitnou vodou, dnes využití jako rybářský sportovní revír ČRS MO Přerov
místní část Předmostí: 
Rybník: vodní plocha o rozloze 3,16 ha, chovný rybník ČRS MO Přerov

Myslivost
Myslivost je významným oborem cílevědomé lidské činnosti v  krajině, ze-
jména v krajině intenzívně obhospodařované, kladoucí stále větší požadavky 
na  zachování biotopu pro zvěř a  její ochranu. Osoby vykonávající právo my-
slivosti – myslivci musí prokázat znalost formou zkoušek z  několika odvětví 
souvisejících s myslivostí, než se stanou držitelem loveckého lístku. V územní 
působnosti Magistrátu města Přerova je uznáno 34 společenstevních a jedna 
vlastní honitba. Tyto honitby myslivecky obhospodařuje 32 mysliveckých spol-
ků a dvě fyzické osoby. Na právu myslivosti se v tomto území podílelo v roce 
2016 celkem 623 osob s platným loveckým lístkem.

Členění honebních pozemků dle druhu pozemků v hektarech – ORP Přerov: 

Zemědělská půda Lesní pozemky Vodní plocha Ostatní pozemky Celkem 

28 462 4 060 777 1 416 34 715

Při výkonu práva myslivosti je důležitým pomocníkem pes s příslušnou lovec-
kou upotřebitelností. V roce 2016 se k tomuto účelu používalo celkem 243 psů 
disponujících zkouškami pro příslušný výkon. Nejvíce z nich (127) má zkouš-
ky lovecké upotřebitelnosti pro lov drobné zvěře, což koresponduje s  tím, že 
nejčastějším druhem honitby v našich podmínkách je polní honitba, v rámci 
které je nevíce zastoupena tzv. drobná zvěř (zajíc polní, bažant obecní, kach-
na divoká). Druhou nejpočetnější skupinu tvoří psi se zkouškami pro lov zvěře 
v podzemí (norníci) v počtu 65, tedy v naších podmínkách zejména pro lov li-
šek obecných (pomocí norníků ulovena 1/6 lišek z celkového počtu ulovených 
jedinců) a omezeně i na jezevce lesního.

V roce 2016 pokračoval trend sezónní migrace tzv. černé zvěře (prase divoké) 
ve všech pohlavích a věkových kategorií do polních částí honiteb. Zde převládá 
oprávněná obava zemědělců, ale i myslivců ze vzniku škod způsobených touto 
zvěří na pěstovaných polních plodinách. V roce 2016 se ulovilo celkem 267 ks 
této zvěře. Tento počet by byl ale vyšší, kdyby byla možnost mít lepší přehled 
v  neprostupných porostech polních plodin například formou průseků nebo 
pásů nižších plodin. Úplně nejhorší možnost odlovu této zvěře je v porostech 
kukuřice, kde se vyskytuje souvisle několik měsíců ve  vegetační době. V  dů-
sledku pěstování této plodiny pro energetické využití na stále větších plochách 
se tato situace ale nezlepšuje, spíše zhoršuje. 

Další druhy spárkaté zvěře, u kterých zaznamenáváme nárůst početního sta-
vu, je daňčí zvěř například v lokalitě od Staré Vsi po Žákovice a plošně omezeně 
i mufl oní zvěř například v Křenovicích, Kojetíně-Kovalovicích.

Průběžný úbytek je zaznamenán u zajíce polního na celé ploše územní působ-
nosti. V  roce 2016 byl poprvé zaznamenán pokles jeho početního stavu pod 
3  000 jedinců. Největší podíl na  poklesu jeho početního zastoupení mají in-
tenzivní forma zemědělského obhospodařování krajiny a intenzita automobi-
lového provozu.

Vývoj početního zastoupení zajíce polního 
a jeho odlov v období 2012–2016 ORP Přerov

Zastoupení vybraných druhů zvěře v rámci posledního sčítání zvěře 
ze dne 4. 3. 2017 a její lov v roce 2016

Druh Sčítaný stav v ks Odlov v ks

Srnčí zvěř-celkem 1 637 610 +107 úhyn

Zajíc polní 2 940 879

Králík divoký 4 -

Bažant obecný 2 675 5 710 (+bažantnice)

Kachna divoká  670 2 026

Jezevec lesní 89 16

Kuna les. a skal. 555 116

Bobr evropský 147 -

Vydra říční 20 -

Kormorán velký 1 121 141

Koroptev polní 221 -

Výr velký 20 -

Mýval severní ? 144 

Psík mývalovitý ? 7

Lesy
U  pozemků určených k  plnění funkce lesa (PUPFL) v  územní působnosti se 
lesy ve větších komplexech rozprostírají mezi Troubkami a Kojetínem, v míst-
ních částech Vinary a  Žeravice, nebo v lesním komplexu „Žebračka“ a  dále 
„Dřevohostický les“. V  dalších částech územní působnosti Magistrátu měs-
ta Přerova jako orgánu státní správy lesů jsou lesní pozemky spíše izolované 
nebo v  menších celcích. Z  hlediska struktury vlastnictví k  lesům je největší 
podíl výměry lesa ve vlastnictví státu s právem hospodaření v prospěch Lesů 
České republiky. 

Zvyšování podílu listnatých dřevin je žádoucí i  z  hlediska přibližování k  při-
rozené skladbě dřevin v  této oblasti. Nadále prioritním úkolem lesního hos-
podářství při zabezpečování veřejně prospěšných funkcí je ochrana lesa, pře-
vážně v rámci stavební činnosti lesního ekosystému a obnova lesních porostů. 
V roce 2016 bylo trvale odňato pouze 0,41 ha a dočasně 0,12 ha lesa.

Ze škodlivých činitelů se v  roce 2016 nejvíce podílel u hmyzích škůdců lýkožrout 
smrkový a lesklý v některých částech jehličnatých lesních porostů, jako důsledek 
rozpadu smrkových porostů ve všech věkových stupních v rámci procesu chřad-
nutí smrkových porostů. Nadále se projevuje postupující škodlivé působení cho-
roby v porostech jasanů, kterým je fytopatogen Chalara fraxinea Kow.

Z hlediska nejzávažnějšího stavu ochrany lesa se v roce 2016 nadále prohlu-
boval proces takzvaného chřadnutí smrků, který ohrožuje plnění funkcí lesa 
především v  regionu střední a  severní Moravy. V  současnosti je již poškoze-
na významná část smrkových porostů v  nadmořské výšce 600–700 m n. m., 
chřadnutí smrku však v některých lokalitách zasahuje již výše. Příčinou chřad-
nutí je zhoršení vlastností půdy způsobené nedostatkem hořčíku a  vápníku 
ve svrchních vrstvách půdy, kde má smrk 
své kořeny. Problémy jsou způsobeny také 
vysazováním smrku mimo jeho klimatic-
ké optimum, imisemi, klimatickými změ-
nami a  dalšími vlivy. V  posledních letech 
se vyskytují ve  vegetačním období nad-
průměrné teploty již od  jara až do  pozd-
ního podzimu s teplejším rázem zimního 
období, prakticky bez sněhu.  Opakují se 
periody s  extrémními výkyvy srážek ve-
doucí k nedostatku vody v lesní půdě. 
Pravděpodobnost, že se stávající smrko-
vé porosty v  těchto lokalitách nepodaří 
dopěstovat do  mýtního věku, je vysoká 
a bude mít vliv na kvalitu, množství a vy-
rovnanost dodávek dříví pro dřevozpra-
cující podniky v budoucnu a nutnost před-
časné změny skladby porostů.

Společný způsob lovu na drobnou zvěř – Kojetínsko 

Rýhový zalesňovací stroj na  zalesňo-
vání původně zemědělské půdy – Zá-
beštní Lhota 
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