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I. Základní charakteristika ORP Přerov 

 

 

1.1 Charakteristika ORP Přerov, širší územní vztahy 

 

Území správní obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) Přerov se nachází 

v oblasti střední Moravy, z větší části v úrodné rovinaté krajině Hané a Moravské brány. Sever, 

východ a jih území je již výškově členitější. Jedná se o zvlněnou krajinu Tršické, Podbeskydské 

a Litenčické pahorkatiny. Jedná se o tradiční zemědělskou oblast s výskytem nejúrodnějších 

půd v nivě řeky Moravy a Bečvy. Hlavním centrem a významným průmyslovým střediskem je 

město Přerov, kde se koncentruje přibližně polovina obyvatelstva celého ORP.  

Páteřní osami celého území jsou 2 tranzitní železniční koridory Břeclav - Přerov - Ostrava 

a Česká Třebová - Olomouc – Přerov – Ostrava – Bohumín doplněné významnou regionální 

tratí Brno – Nezamyslice - Kojetín – Přerov. Tyto tratě procházejí moravskými úvaly a sbíhají 

se právě ve městě Přerově, významném dopravním uzlu Moravy. Železniční síť je doplněna 

paralelní komunikační sítí silnic I. třídy a dálnicí D1, která není v úseku Říkovice – Přerov 

doposud dokončena. Severojižním směrem souběžně s II. a III. železničním koridorem prochází 

územím silniční tah  I/55, který jednak propojuje region s olomouckou aglomerací, a jednak je 

hlavní tahem směřujícím na jih moravskými úvaly až do Břeclavi. Spojení Přerovska 

s ostravskou aglomerací zabezpečuje zčásti dokončená dálnice D1 a paralelní silnice I/47. 

Klíčovým nedostatek města Přerova tak nadále zůstává nedokončené napojení na dálnici D1, 

která má navíc plnit roli tolik potřebného obchvatu města. Projekčně se připravuje rovněž 

dálnice D55, která napojí region s Olomoucí a dálnicí D35 směr Mohelnice a Hradec Králové. 

Další přirozenými osami území jsou řeky Morava a Bečva, podél nichž se nacházejí cenné 

fragmenty přírodního prostředí. Podél nich prochází také dálkové cyklotrasy Moravská stezka 

a cyklostezka Bečva, která propojuje region s turistickou oblastí Beskydy. Vzájemnému 

propojení obou cyklotras však doposud schází úsek mezi Troubkami a Tovačovem (cyklostezka 

Bečva). Rozvoji cestovního ruchu by napomohla i plánovaná Arcibiskupská stezka (součást 

Moravské stezky), která by měla propojit Kroměříž s Olomoucí přes Kojetín a Tovačov. 

Zajímavým, byť výhledovým záměrem, který by měl potenciál nastartovat rozvoj turistiky 

v celém regionu, je prodloužení Baťova kanálu z Kroměříže do Olomouce s odbočkou do 

Přerova. Vzhledem k nákladnosti projektu a dlouhodobě nižšímu stavu vody ve vodních tocích 

v posledních letech je však otázkou, zda bude vůbec tento projekt realizovatelný.  

Značná část území je významně ohrožena záplavami, a to jak klasickými, tak i bleskovými 

povodněmi, které se vzhledem ke klimatickým změnám posledních let objevují čím dál častěji. 

Do oblasti zasahují záplavová území řek Moravy a Bečvy, včetně jejich přítoků. Nejohroženější 

jsou tak obce ležící v nivě těchto největších vodních toků, které se při povodních navíc 

vzájemně ovlivňují.  

Správní obvodem ORP Přerov současně prochází koridory technické infrastruktury 

republikového a mezinárodního významu. Jedná se o trasu elektrického vedení VVN Krasíkov 

– Prosenice (transformační stanice), Prosenice – Nošovice, Prosenice – Otrokovice a Prosenice 

– Sokolnice. Dále je území zasaženo koridory plynovodu VTL - plynovod Moravia Hrušky – 

Příbor, Kralice nad Oslavou – Bezměrov a zásobovacími plynovody Olomouckého kraje 

vycházející z podzemního zásobníku plynu Lobodice.  

Co se týče záměrů nadmístního významu, v území vyskytují koridor vysokorychlostní 

železniční tratě Praha - Brno – Ostrava včetně napojení na město Přerov, vodní cesta kanálu 

Dunaj – Odra – Labe, terminál kombinované dopravy Přerov a strategická průmyslová zóna 

letiště Přerov. Poslední dva jmenované záměry spolu s napojením Přerova na dálniční síť (D1 
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a D55) jsou zásadními projekty, které by měly nastartovat ekonomický rozvoj regionu. 

Plánovaný dopravní terminál má využívat kromě napojení na dálkové železniční tratě a dálnici 

D1 také nedaleké vnitrostátní letiště Přerov. 

 

1.2 Sídelní struktura ORP Přerov 

 

ORP Přerov se rozprostírá na jihu Olomouckého kraje a sousedí se správními obvody obcí s 

rozšířenou působností Prostějov, Olomouc, Lipník nad Bečvou, Bystřice pod Hostýnem, 

Holešov a Kroměříž. Jedná se o území o celkové rozloze 401 km2. Území ORP Přerov se 

územně skládá ze 3 měst (Přerov, Kojetín, Tovačov), 2 městysů (Dřevohostice, Brodek u 

Přerova) a 54 venkovských sídel. Jedná se tedy o značně členité území z pohledu rozmístění 

obyvatelstva. Přibližně polovina obyvatelstva ORP se koncentruje ve městě Přerově. Přerov je 

správním i pracovištním centrem ORP, které zažilo výrazný populační i územní rozvoj v 

poválečných letech, v éře industrializace. Jedná se o územně členěné statutární město se silnými 

vazbami na okolní obce. Dalšími centry nižší kategorie jsou města Kojetín (6078 obyvatel) a 

Tovačov (2 468 obyvatel).  

 

 

 
Seznam obcí v ORP 

Přerov 

1 Beňov 2 Bezuchov 3 Bochoř 4 
Brodek u 

Přerova 
5 Buk 

6 Císařov 7 Citov 8 Čechy 9 Čelechovice 10 Dobrčice 

11 Domaželice 12 Dřevohostice 13 Grymov 14 
Horní 

Moštěnice 
15 Hradčany 

16 
Kojetín 

(POÚ) 
17 Kokory 18 Křenovice 19 Křtomil 20 Lazníčky 

21 Lazníky 22 Lhotka 23 Lipová 24 Líšná 25 Lobodice 

26 
Měrovice 

nad Hanou 
27 Nahošovice 28 Nelešovice 29 Oldřichov 30 Oplocany 

31 Oprostovice 32 
Pavlovice u 

Přerova 
33 Podolí 34 Polkovice 35 Prosenice 

36 Přerov 37 Přestavlky 38 
Radkova 

Lhota 
39 Radkovy 40 Radslavic

e 

41 Radvanice 42 Rokytnice 43 Říkovice 44 Sobíšky 45 Stará Ves 

46 Stříbrnice 47 Sušice 48 Šišma 49 Tovačov 50 Troubky 

51 Tučín 52 Turovice 53 Uhřičice 54 Věžky 55 Vlkoš 

56 Výkleky 57 
Zábeštní 

Lhota 
58 Žákovice 59 Želatovice 
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Všechna 3 města ORP a některé venkovské obce se skládají z více sídel, neboli místní 

částí. Jejich výčet je následující:  

 

Místní části města Přerov: 

1 Přerov I-Město 2 Přerov II-Předmostí 3 Přerov III-Lověšice 

4 Přerov IV-

Kozlovice 

5 Přerov V-Dluhonice 6 Přerov VI-Újezdec 

7 Přerov VII-Čekyně 8 Přerov VIII-Henčlov 9 Přerov IX-Lýsky 

1

0 

Přerov X-Popovice 1

1 

Přerov XI-Vinary 1

2 

Přerov XII-Žeravice 

1

3 

Přerov XIII-Penčice  

 

Místní části města Kojetín: 

Kojetín, Kovalovice u Kojetína, Popůvky u Kojetína. 

Místní části města Tovačov: 

Tovačov I-Město, Tovačov II-Annín 

Místní části obce Beňov: 

Beňov, Prusy 

Místní části obce Brodku u Přerova: 

Brodek u Přerova, Luková 

Místní části obce Pavlovice u Přerova: 

Pavlovice u Přerova, Prusínky 

Místní části obce Vlkoš: 

Vlkoš, Kanovsko 

 

Nejvíce obyvatel a aktivit (ekonomické vazby, dojížďka do zaměstnání, za službami, 

vzděláním) v ORP Přerov je koncentrováno do nivy Bečvy a Moravy s dominantním centrem 

v Přerově. Přerov je pro většinu obcí ORP převažujícím cílem dojížďky za prací. Výjimkou 

jsou obce v oblasti Kojetínska, Tovačovska a vybrané obce ve východní a severní části ORP, 

které spádují do jiných center, z nichž některé leží mimo území ORP (např. Lipník nad Bečvou, 

Velký Újezd, Bystřice pod Hostýnem nebo Kroměříž). Řada obcí v těchto oblastech tedy nemá 

jedno hlavní spádové centrum dojížďky do zaměstnání. Vedle toho některé venkovské obce 

koncentrují relativně významnou část pracovních příležitostí vzhledem ke své velikosti (např. 

Horní Moštěnice, Prosenice). Jedná se o bývalé střediskové obce, které rovněž zabezpečují 

základní obslužnost pro sousední obce. Významným centrem dojížďky za prací je také město 

Olomouc. 
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1.3 Vztah území k rozvojovým osám a oblastem vymezeným v nadřazené 

územně plánovací dokumentaci 

 

Politika územního rozvoje České republiky (dále jen ČR), ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3 a 5, 

vymezuje na území ORP Přerov dvě rozvojové osy republikového významu: 

 OS8 Rozvojová osa Hradec Králové/Pardubice – Moravská Třebová –  

Mohelnice – Olomouc – Přerov (jedná se o území ovlivněné připravovanou dálnicí 

D55 v úseku Olomouc – Přerov a III. tranzitním železničním koridorem Česká 

Třebová – Olomouc- Přerov). 

 OS11 Rozvojová osa - Lipník nad Bečvou – Přerov – Uherské Hradiště – Břeclav 

- hranice ČR/Rakousko (jedná se o území ovlivněné připravovanou dálnicí II. třídy D55 

v úseku Přerov–Uherské Hradiště–Břeclav, železničními tratěmi č. 270 v úseku Lipník 

nad Bečvou–Přerov (III. tranzitní železniční koridor), č. 330 Přerov–Břeclav (II.  

tranzitní železniční koridor) a spolupůsobením center Přerov, Uherské Hradiště, Veselí 

nad Moravou, Hodonín a Břeclav.). 

V Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK), ve znění aktualizace č. 1, 2a, 2b 

a 3, je upřesněno vymezení rozvojových os republikového významu: 

 Rozvojová osa OS8 – na území Olomouckého kraje prochází územím ORP 

Mohelnice,  

Litovel, Olomouc a Přerov, kde se napojuje na koridor rozvojové osy OS11. Úkoly pro 

územní plánování pro toto území jsou uvedeny v článku 8.3.4. výše uvedených ZÚR OK  

 Rozvojová osa OS11 –  na  území Olomouckého kraje  prochází územím  ORP  Lipník  

nad  Bečvou  a Přerov, kde zasahuje do níže popsané RO1 Přerov a dále na území obcí 

Buk, Radvanice, Prosenice, Horní Moštěnice, Říkovice, Věžky, Vlkoš, Troubky 

(pouze východní část k. ú.), Dobrčice, Přestavlky a Stará Ves. Úkoly pro územní 

plánování pro toto území jsou uvedeny v článku 8.2.3. výše uvedených ZÚR OK  

 Rozvojová osa OR4 Kojetín - na území ORP Přerov zasahuje na území obcí Kojetín 

(bez k. ú. Kovalovice u Kojetína), Křenovice a Stříbrnice  

 

A dále Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (dále jen ZÚR OK) ve znění aktualizace 

č. 1, 2a, 2b a 3 vymezují další rozvojovou oblast nadmístního významu. 

 Rozvojová oblast RO1 Přerov, jež  je  vymezena  obcemi  Bochoř,  Brodek  u  Přerova, 

Kokory,  Přerov (bez k.ú. Penčice a Penčičky) a Rokytnice. Úkolem pro územní plánování 

pro toto území je zejména připravit územní podmínky pro posilnění vazeb na rozvojové 

oblasti Olomouc a Prostějov a dále rozvoj strategické rozvojové plochy v lokalitě 

přerovského letiště. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že se na území ORP nachází 2 hlavní rozvojové osy vybíhající 

z města Přerova do tří směrů, a sice Přerov – Olomouc, Přerov – Lipník n. B. – Ostrava a 

Přerov – Hulín – Uherské Hradiště. Tyto rozvojové osy kopírují rozmístění hlavních center 

osídlení propojených páteřní dopravní sítí a z hlediska územního plánování by zde měly být 

koncentrovány plochy pro ekonomické aktivity. Historicky je Přerovsko nejvíce provázáno 

s Lipnickem a Hranickem. Těmto vazbám ostatně odpovídá i vymezení bývalého okresu Přerov 

(do roku 2002). 

 

Na území ORP Přerov Politika územního rozvoje ČR nevymezuje žádnou 

specifickou/problémovou oblast republikového významu. V rámci ZÚR OK je na území ORP 
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vymezena tato specifická oblast nadmístního významu: 

- jihozápadní část území ORP Přerov - Tovačov, Oplocany, Lobodice, Uhřičice, 

 Polkovice, Kojetín, Měrovice nad Hanou, Stříbrnice, Křenovice 

 

Za zásadní problémy této oblasti se považuje vysoká míra nezaměstnanosti, nevyvážená 

vzdělanostní struktura, nízká úroveň mezd a omezená mobilita obyvatel za prací. Hospodářský 

rozvoj a sociální soudržnost obyvatel by se v této oblasti měly podporovat zejména vytvořením 

podmínek pro: 

- přiměřenou lokalizaci zastavitelných ploch pro bydlení; 

- zkvalitnění dopravní, technické a občanské infrastruktury; 

- rozvoj podnikatelských aktivit, rekreace a cestovního ruchu, ekologického zemědělství 

a tradičních řemesel vymezením vhodných rozvojových území a pravidel pro umísťování těchto 

aktivit v obcích i v krajině v koordinaci s ochranou přírody a krajiny; 

- optimální využívání zejména stávajících areálů a zastavěných ploch, tj. 

upřednostňovat intenzifikaci a funkční optimalizaci využití území, nikoliv extenzivní rozvoj 

zástavby v krajině. 

 

Specifická oblast ST4 – jedná se o území s vysokou koncentrací stávající a očekávané těžby 

(obce Brodek u Přerova, Citov, Císařov, Tovačov, Troubky a část k. ú. obcí Oplocany, 

Rokytnice, Kojetín, Uhřičice, Lobodice, ) 

V této velmi rozsáhlé specifické oblasti ST4 se připouští zahájit přípravu dalších nových 

těžeb ložisek, a to především v souvislosti s výrazným úbytkem zásob a postupným ukončením 

a zahlazením těžby stejné komodity na okolních ložiskách. 

 

Specifická oblast ST5 – území s vysokou koncentrací očekávané těžby (obec Oldřichov a část 

k. ú. obcí Sušice a Radslavice). V této oblasti žádná velkokapacitní těžba doposud neprobíhá 

(pouze za hranicí ST5). Připouští se zahájení souběžných těžeb v plošném rozsahu celkem cca 

do 40 ha, za splnění zákonných podmínek, respektujících co nejnižší zátěž na jednotlivé složky 

životního prostředí. 

 

 

  



10  

II. Vztah územně analytických podkladů a ÚPD obcí  

 

Účel pořizování územně analytických podkladů (dále jen ÚAP) je stanoven v § 25 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon). 

Podklady ÚAP jsou územně plánovacími podklady, které zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj 

území. Slouží jako podklad k pořizování územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro 

rozhodování v území. Údaje o území zpracovávané v rámci ÚAP jsou v souladu se stavebním 

zákonem poskytovány také zpracovatelům územních studií, dále pro potřeby založení 

technických map obcí nebo zpracování oborových studií zadávaných orgány veřejné moci. 

V případě ÚAP ORP Přerov se jedná tedy zejména o podklad pro územní a regulační 

plány obcí. Současně ale platí, že jevy, které jsou vymezeny ve vydaných územních a 

regulačních plánech zpětně vstupují do ÚAP. Aktuálnost z hlediska platné legislativy a 

polohopisná přesnost nebo kvalita takto získaných údajů je tedy odvislá od doby zpracování 

daného územního či regulačního plánu. Na území ORP Přerov bylo k 31.srpnu 2020 

zpracováno celkem 45 územních plánů dle aktuálně platného stavebního zákona, tedy územních 

plánů vydaných po 1.lednu 2007. Zbylých 14 obcí má územní plány zpracované před tímto 

datem, a to dle starého stavebního zákona č. 50/1976, který vycházel z jiné metodiky, 

terminologie i způsobu vymezování jednotlivých prvků územního plánu jako je zastavěné 

území nebo plochy s rozdílným způsobem využití. Přehled stavu pořizování územních plánů 

obcí uvádí následující schéma. 
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V případě územních plánů vydaných před 20 a více lety (např. Kokory, Troubky, Želatovice) 

již došlo k zásadní změně územních podmínek i právních předpisů, které mají vliv na základní 

koncepci rozvoje příslušných obcí. Tyto územní plány je proto nezbytné v nejbližší době 

aktualizovat či zcela nahradit dle podmínek stanovených ve stavebním zákoně. Vzhledem 

k tomu, že aktualizace či změny územních plánů zvláště venkovských obcí mají delší časovou 

periodu, postupně tak dochází k zastarávání části obsahu územních plánů. Jedná se zejména o 

tzv. limity využití území, které jsou definovány jako omezení využití území vyplývajících z 

právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů anebo 

vyplývajících z vlastností území (např. záplavové území, ochranná pásma technické 

infrastruktury). Další skupinou jsou záměry nadmístního významu vyplývající z nadřazené 

územně plánovací dokumentace. Nejčastěji jde o záměry dopravní a technické infrastruktury. 

Zásadní je pro řadu obcí ORP Přerov koncepce protipovodňové ochrany, které výrazně omezuje 

jejich územní rozvoj. 

Největší význam ÚAP je tedy u obcí, jejichž územní plány byly zpracovány před 

nabytím účinnosti aktuálně platného stavebního zákona, nebo tam, kde dochází k velkým 

změnám v území. Zcela samostatnou kapitolou je ochrana urbanisticky cenných jádrových 

území obcí nebo ochrana krajinného rázu. V územně plánech jsou tato témata zpracována 

v různé míře podrobnosti a kvality. Důležitým úkolem ÚAP je proto upozornit na urbanisticky 

hodnotná území i na oblasti, kde je třeba věnovat zvýšenou pozornost ochraně krajinného rázu. 

Ve vazbě na aktuální klimatické změny je třeba v územních plánech vytvářet podmínky pro 

opatření na podporu zvýšení retenční schopnosti půdy a protierozní ochrany. Vhodným 

nástrojem, který usnadňuje přípravu protierozních i jiných opatření zvyšujících ekologickou 

stabilitu krajiny, jsou komplexní pozemkové úpravy. Tyto jsou následně převzaty coby závazný 

podklad pro zpracování územních plánů. Význam komplexních pozemkových úprav tkví také 

v upřesnění vymezení prvků územního systému ekologické stability a ve zpřístupnění všech 

pozemků nezastavěného území. 

 

III. Postup zpracování ÚAP  

 

Podrobný rozsah ÚAP je stanoven v § 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 

analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 

plánovací činnosti. Územně analytické podklady obsahují podklady pro rozbor udržitelného 

rozvoje území, které zahrnují:  

 

a) zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot a limity využití území, to vše v 

členění zejména na: 

  

1. širší územní vztahy,  

2. prostorové a funkční uspořádání území,  

3. struktura osídlení,  

4. sociodemografické podmínky a bydlení,  

5. příroda a krajina,  

6. vodní režim a horninové prostředí,  

7. kvalita životního prostředí,  

8. zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa,  

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství,  

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti,  
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11. ekonomické a hospodářské podmínky,  

12. rekreace a cestovní ruch,  

13. bezpečnost a ochrana obyvatel,  

  

b) zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území 

 

V souladu s metodickým doporučením pro pořizovatele a zpracovatele ÚAP, vydané Krajským 

úřadem Olomouckého kraje v únoru 2020, bude zpracována analýza podkladů RURÚ, tedy 

údajů o stavu a vývoji území v členění dle výše uvedených 13 tematických okruhů,  s důrazem 

na specifika jednotlivých obcí. Z důvodu zachování kontinuity ÚAP ORP Přerov, bude tedy 

nejprve provedena rámcová analýza podkladů RURÚ celého území ORP dle 13 témat, tak aby 

byly patrné územní souvislosti a trendy vývoje charakteristické pro více či všechny obce 

správního obvodu. Specifika obcí včetně zohlednění jejich hodnot, limitů a záměrů jsou pro 

přehlednost uvedeny v samostatné textové části ÚAP, v tzv. Kartách obcí. Součástí karet obcí 

je také samotný RURÚ obcí.   

Rozbor udržitelného rozvoje území (dále jen RURÚ) bude zpracován na základě vyhodnocení 

pozitiv, negativ a vývojových trendů v členění dle 13 témat a to formou SWOT analýz. Součásti 

RURÚ je rovněž vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů 

udržitelného rozvoje území včetně jejich vzájemných vazeb. Výstupem celého rozboru je pak 

určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích.  

 

 

IV. Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území 

 

 Podklady, které vstupují do rozboru udržitelného rozvoje území, jsou především údaje 

z databáze ÚAP ORP Přerov, údaje získané analýzou statistických údajů a údaje z jiných 

podkladů a studií (např. územní generely, pozemkové úpravy, územní studie). Údaje z databáze 

ÚAP zahrnují především hodnoty, limity využití území a záměry na provedení změn v území a 

také vybrané statistické ukazatele vypovídající o stavu území. Mimo ně vstupují do analýzy 

podkladů ÚAP ORP Přerova také údaje z průzkumů území. V červnu 2011 byly v rámci 

průběžné aktualizace územně analytických podkladů (dále jen ÚAP) zpracovány doplňující 

průzkumy hodnot na území ORP Přerov. Cílem průzkumů bylo zmapování přírodních, 

kulturních nebo civilizačních hodnot, utvářejících území Přerovska uplatňujících se ve vnímání 

prostoru zastavěných území obcí a volné krajiny. Dokumentaci zpracovalo Urbanistické 

středisko Brno s.r.o. Následně, v rámci 3. aktualizace ÚAP v roce 2014, byly provedeny 

doplňující průzkumy místních částí města Přerova. Konkrétně se jednalo o Dluhonice, Popovice 

a Předmostí. Předmětem mapování byly následující hodnoty území: 

 

4.1 Kulturní hodnoty 

 urbanisticky cenné prostory – prostory zahrnující původní historická jádra a 

přilehlou zástavbu obcí, které jsou dokladem historického vývoje  

 scenerické cesty – cesty přímo souvisí s dynamikou terénu, podobně jako krajinné 

horizonty a terénní hrany. Scenerické cesty byly vymezeny v místech (komunikace I. 

-III. třídy, případně i místní a účelové), kde se na určitém úseku cesty střídá větší 

počet výhledů na krajinnou scenérii nebo panorama 

Vymezené kulturní hodnoty, které nejsou doloženy v grafické části, jsou však 
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součástí datové části ÚAP. Jedná se o tyto hodnoty: 

 Architektonické objekty – vymezeny byly takové objekty, které nejsou zahrnuty 

mezi nemovité kulturní památky a svým architektonickým řešením se vymykají 

převažujícím stavebním a architektonickým prvkům v regionu. 

 Dálkové výhledy – charakteristické výhledy a průhledy v krajině a zastavěném 

území, které přispívají ke geniu loci místa. 

 Dominanty – dominanty byly vymezeny takovým způsobem, pokud se uplatňovaly 

z několika pohledů, a to jak lokálních, tak dálkových. 

 Horizonty – horizonty a terénní hrany se uplatňují v pohledech zejména ve východní 

a  severní  části  území.  Mají  přímou  spojitost  jak  s místy  dálkových  výhledů,  tak 

i scenerickými cestami a dominantami. 

 

4.2 Přírodní hodnoty 

 Aleje – patří k výrazným  krajinotvorným  prvkům  území,  a  to  jak  volné  krajiny,  

tak zastavěného území. Při průzkumu byly hodnoceny aleje ovocné a neovocné, 

sledován byl druh aleje a její význam. 

 Solitéry – vzrostlá zeleň utvářející obraz a charakter území – charakteristickým 

prvkem jsou významné solitérní dřeviny na celém území, které utvářejí charakter 

kulturní krajiny a zastavěných částí obcí. 

 

 

Specifickou skupinou jsou poté civilizační hodnoty území. Jedná se o hodnoty území, 

spočívající např. v jeho vybavení veřejnou infrastrukturou (dopravní a technickou 

infrastrukturou, občanským vybavením), dále v možnosti jeho dalšího rozvoje, možností 

pracovních příležitostí, v dopravní dostupnosti obcí,  ve vlastnostech či různorodosti obytného 

prostředí nebo v možnosti využívání krajiny  k zemědělským účelům. V grafické části jsou 

zobrazeny pro přehlednost pouze vybrané civilizační hodnoty – např. vybraná zařízení 

občanské vybavenosti, protipovodňová opatření, prvky dopravní infrastruktury (silnice, 

železnice, cyklostezky a letiště) nebo nejúrodnější zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany. 

Zařízení občanské vybavenosti vycházejí z dotazníkového šetření obcí ORP Přerov, které 

proběhlo v květnu 2020, a také z Analýzy dostupnosti veřejné infrastruktury (Urban planner, 

Olomouc 2019), kterou nechal vypracovat Krajský úřad Olomouckého kraje. 

Vedle přírodních, kulturních a civilizačních hodnot patří k významným podkladům 

ovlivňujících rozvojové možnosti daného obce tzv. limity využití území. Limity využití území 

tvoří omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních 

předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z 

vlastností území. Právními předpisy a zvláštními právními předpisy je chápána oborová 

legislativa – např. energetický zákon, zákon o pozemních komunikacích, složkové zákony 

životního prostředí řešící ochranu přírody a krajiny, vodu, zemědělský půdní fond, lesy, 

ovzduší, horní zákon atd.  

V neposlední řadě jsou důležitým vstupním údaje ÚAP také záměry na provedení změn 

v území. Zde můžeme rozlišit 4 základní skupiny dle původu. Jedná se o záměry obcí, dále 

záměry vyplývající z nadřazené územně plánovací dokumentace, záměry správců technické 

infrastruktury a záměry protipovodňových opatření Povodí Moravy s. p. Záměry vycházejí 

nejčastěji z oborových studií, generelů, projektových dokumentací anebo územních plánů.  
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Hodnoty, limity a záměry dané obce, včetně jejich vyhodnocení ve vztahu k rozboru 

udržitelného rozvoje území, jsou zobrazeny v grafické části této dokumentace a vybrané z nich 

také v samostatné textové části „II. Karty obcí“. Vzhledem k značnému rozsahu budou tyto 

podklady postupně uvedeny také v připravované elektronické podobě karet obcí na adrese 

http://kartyuap.gappa.cz.  

http://kartyuap.gappa.cz/
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V. Vyhodnocení stavu a vývoje území  

 

5.1. Širší územní vztahy 

Základní charakteristiky polohy ORP Přerov ve vztahu k širším územním vazbám jsou 

uvedeny v kapitole 1.1 Charakteristika ORP Přerov, širší územní vtahy. Vyhodnocení územních 

vztahů jednotlivých obcích je uvedeno v samostatné textové části „II. Karty obcí“. 

 

5.2 Prostorové a funkční uspořádání území 

Území ORP Přerov lze obecně z hlediska způsobu využití rozdělit na urbanizované a 

neurbanizované. Urbanizované území zahrnuje zastavěné území měst a obcí, které vytváří 

poměrně hustou síť. Osídlení je soustředěno do nivy Moravy a Bečvy, kde se nachází i hlavní 

centrum ORP město Přerov. Dominantním způsobem využití nezastavěného území je díky 

příznivým přírodním podmínkám zemědělství, kdy převládá hospodaření na rozlehlých lánech 

zemědělských družstev. Fragmenty přírodní ploch se vážou na vodní toky, zejména Moravu a 

Bečvu (relikty lužních lesů), a dále na oblast Tršické, Litenčické a Podbeskydské pahorkatiny, 

kde se vyskytují v podobě lesních porostů s rekreační i hospodářskou funkcí. Nachází se zde i 

poměrně rozsáhlé těžební areály, zejména na Tovačovsku. Územím prochází významné 

dopravní koridory nadmístního významu, které příznivě ovlivňují ekonomické aktivity, ale 

současně vytvářejí bariéry v krajině. Doposud nedokončená nadřazená silniční síť včetně 

chybějících obchvatů měst a obcí narušuje životní prostředí a provozní vztahy uvnitř sídel. 

Vnitřní prostorová struktura městských i venkovských sídel se v průběhu času 

proměňovala a byla ovlivněna zejména nástupem industrializace a následně postindustriálními 

i post-transformačními procesy. V sídelní struktuře ORP Přerov má dominantní postavení 

město Přerov, coby průmyslové centrum střední Moravy a významný dopravní uzel, ležící ve 

strategické poloze mezi významnými centry Olomoucí, Brnem a Ostravou. Druhý 

nejvýznamnějším sídlem je město Kojetín se zachovalým historickým jádrem a poměrně 

rozsáhlými výrobními areály na jižním okraji města. Nejmenší město ORP Tovačov vyniká 

především zámeckým komplexem, památkovou zónou a turistickým potenciálem tovačovských 

jezer. Jak pro městská tak i venkovská sídla platí, že jejich zástavba byla zásadně ovlivněna 

reliéfem, tedy členitostí krajiny. 

Na formování urbanistické struktury venkovských obcí ORP měla zásadní vliv 

historická parcelace, která vycházela ze způsobu obhospodařování zemědělské půdy. Většina 

venkovských obcí ORP Přerov má návesní ulicovou nebo ulicovou strukturu zástavby. Centrem 

a vstupní branou obce je náves, které často vévodí sakrální či jiné drobné stavby (kostel, 

kaplička, kašna, památník apod.) doplněné často doprovodnou sídelní zelení v podobě 

stromořadí, dlouhověkých dřevin (např. památné lípy) nebo okrasných záhonů.  

Centrální části většiny venkovských obcí ORP jsou charakterizovány kompaktní 

(sevřenou) řadovou zástavbou, která se v některých případech dochovala včetně původního 

stavebního fondu (např. Stará Ves, Uhřičice). V navazujících prostorech návsí se často zástavba 

postupně rozvolňuje do podoby řadové volné nebo rozvolněné zástavby. Každá obec prošla 

rozdílným stavebním vývojem, tedy různou mírou přestavby původních stavení, dispozičně 

uzpůsobených potřebám obhospodařování pozemku. Zcela odlišné pojetí ve venkovské 

struktuře mají lokality nové zástavby budované tzv. „na zelené louce“, které jsou 

charakterizovány plošnou strukturou s obvykle menší výměrou pozemků i menší šířkou 

uličních prostorů tvořících často pravidelnou rastrovou síť. V oblastech s členitějším reliéfem 
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jako je Tršická pahorkatina je charakter zástavby výrazně ulicový, obce jsou vesměs sevřeny v 

úzkých údolích, jejichž svahy jednoznačně vymezují zastavitelný prostor. 

V éře industrializace a zemědělské kolektivizace vznikaly v obcích průmyslové závody 

a zemědělská družstva, nejčastěji stranou obytné zástavby. Tyto areály svým objemem a výškou 

zcela vybočují z tradiční nízkopodlažní zástavby. Příkladem rozsáhlých výrobních areálů ve 

venkovských obcích jsou cukrovar Brodek u Přerova, cukrovar Prosenice nebo farma Troubky. 

Prostorové uspořádání jednotlivých města obcí je podrobně popsáno v dokumentacích 

územních plánů. Specifika jednotlivých obcí jsou uvedena v samostatné textové části, 

v tzv. Kartách obcí. 

 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

 

Významnou součástí veřejné vybavenosti území jsou veřejně přístupná prostranství. Ta 

jsou součástí infrastrukturální kostry území a plní nejen dopravně obslužnou funkci, ale i 

společenské a rekreačně pobytové poslání. Jedná se o plochy veřejných komunikací a jejich 

součástí - náměstí, návsí, ulic, cyklistických stezek a dalších veřejných prostranstvích. Těmito 

plochami jsou často vedeny zásobovací řady technické infrastruktury. Kvalita a obyvatelnost 

veřejných prostorů je v současné době často degradována požadavky na parkování nebo 

živelným využíváním pro jiné funkce. Zejména je tento problém palčivý v městských sídlech 

ORP. 

Z hlediska funkce lze veřejná prostranství rozdělit do dvou hlavních kategoriích: 

s převážně dopravní funkcí – ulice, náměstí, a s převážně přírodní a rekreační funkcí – veřejná 

sídelní zeleň. Současná podoba a rozmístění veřejných prostranství jsou v území ORP Přerov 

uspokojivé. Pouze vybraná veřejná prostranství v rozvojových lokalitách nové zástavby 

vykazují dílčí vady, nejčastěji v podobě nedostatečné šířky dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. Na 

tyto parametry je v poslední době více upozorňováno v nově pořizovaných dokumentacích 

územních plánů obcí.    

Co se týče parků a ostatní sídelní zeleně, ty plní kromě funkce rekreační a kompoziční, 

také funkci izolační. Kvalita veřejné zeleně se mezi jednotlivými městy a obcemi liší. V případě 

venkovských obcí ORP Přerov je často znatelný větší zájem o obnovu a údržbu veřejné zeleně 

(např. Radslavice, Vlkoš, Troubky). Tyto prostory jsou přirozeně vstupní branou obcí a do jisté 

míry také její vizitkou. Zvláště v menších obcích má sídelní zeleň zcela zásadní význam pro 

genius loci dané obce. Dostupnost veřejné zeleně v jednotlivých obcích ORP je vyhodnocena 

v Kartách obcí. 

Na navrhování ploch sídelní zeleně v rozsáhlejších rozvojových lokalitách bydlení je 

pamatováno i v územních plánech obcí. Někteří zpracovatelé cíleně navrhují pásy pro zeleň 

také v nově navrhovaných uličních prostorech. Tento aspekt je zohledněn také v nedávno 

pořízených územních studiích (např. Územní studie Beňov – lokalita Horní Újezd, Brodek u 

Přerova – ulice Jiráskova, Radslavice – ulice Sportovní). Problematikou vymezení veřejných 

prostranství se zabývala také Územní studie místních částí Kozlovice a Žeravice, kterou si 

nechalo zpracovat město Přerov. 

 

5.3 Struktura osídlení 

Současná struktura osídlení území ORP Přerov je dána historickým vývojem, kdy 

hlavním impulzem pro rozvoj měst byla průmyslová revoluce a dále poválečná industrializace 

spojená mimo jiné i s masivní, státem podporovanou, bytovou výstavbou, která gradovala v 

70.letech minulého století. Venkovská sídla se rozvíjela více kontinuálně a souvisela zpočátku 
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s rozvíjejícím se zemědělstvím a stěhováním obyvatelstva za volnou půdou. Nejvíce obyvatel 

a aktivit je proto přirozeně koncentrováno do nivy Moravy a Bečvy.  

Charakteristickým rysem osídlení celé oblasti je jedno dominantní sídlo, kterým je 

město Přerov, a velký počet venkovských sídel doplněný menšími městy Kojetín a Tovačov. 

Přerov je příkladem města, které zaznamenalo výrazný růst s příchodem poválečné 

industrializace a státní bytové výstavby. Podobným vývojem prošla i další okresní města, kam 

se za prací v nově vybudovaných závodech stěhovali lidé z širšího okolí. Samotná města si 

vytváří kolem sebe spádová území, jakési mikroregiony, jejichž velikost a intenzita vztahů 

vychází z velikosti jádrového sídla. V případě města Přerov zahrnuje toto spádové území kromě 

přilehlých místních částí, které jsou součástí správního území města, dalších 12 obcí s cca 12 

tisíci obyvateli. Obce s nejvíce intenzivními vztahy jsou  Lhotka u Přerova, Sobíšky, Zábeštní 

Lhota, Rokytnice, Bochoř a Horní Moštěnice. O něco méně významné vztahy pak mají obce 

Troubky, Brodek u Přerova, Kokory, Prosenice, Radslavice, Beňov, Tučín a Želatovice. Méně 

rozsáhlá spádová území pak mají města Tovačov a Kojetín. 

Co se týče venkovských sídel, je mezi nimi v rámci ORP Přerov značný rozdíl co do 

velikosti a významu (viz kapitola 1.2 Struktura sídel ORP Přerov). Populačně největší 

venkovské obce se nacházejí zejména v nivě Bečvy a Moravy (např. Troubky, Rokytnice, 

Kokory, Radslavice). Naopak nejmenší obce najdeme zejména v členitější krajině Tršické 

pahorkatiny (např. Lhotka, Sobíšky), na Dřevohosticku (Nahošovice, Turovice) nebo v Záhoří 

(Oprostovice, Hradčany). Dodnes je také patrná střediskovost obcí, kdy se ve střediskových 

obcích koncentrovaly pracovní příležitosti, občanská vybavenost i bytová výstavba. Tyto 

nerovnosti mezi obcemi jsou v posledních dvou dekádách dále posilovány. Nejmenší obce tak 

disponují jen omezenými prostředky a jejich rozvoj zaostává za těmi ostatními. Rozdíly jsou 

patrné zejména v investicích do veřejné dopravní a technické infrastruktury nebo občanské 

vybavenosti. 

Ve městě Přerov je od začátku 90.let patrný postupný proces suburbanizace a v menší 

míře se projevuje i deurbanizace. Příkladem mohou být místní části města Vinary a Újezdec, 

která leží v blízkosti města a tedy blízko občanské vybavenosti. Změnu počtu obyvatel 

v jednotlivých místních částech mezi lety 2005 a 2019 ukazuje následující tabulka. V ostatních 

městech ORP se suburbanizace a deurbanizace výrazněji neuplatňují. 

 

Tabulka C.1: Změna počtu obyvatel v místních částech Přerova mezi lety 2005 a 2019 

 

Městská 

část 

Počet obyvatel Rozdíl  

Podíl na 

obyvatelstvu 

celkem 

2005 2019 2019-2005 2019 

Přerov I - 

Město 
36 399 32 841  ▼ -3 558 77,20% 

Přerov II - 

Předmostí 
5 088 4 143  ▼ -945 9,70% 

Přerov III 

- Lověšice 
506 529  ▲ 23 1,20% 

Přerov IV 

- 

Kozlovice 

570 591  ▲ 21 1,40% 

Přerov V - 

Dluhonice 
349 357  ▲ 8 0,80% 
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Městská 

část 

Počet obyvatel Rozdíl  

Podíl na 

obyvatelstvu 

celkem 

2005 2019 2019-2005 2019 

Přerov VI 

- Újezdec 
691 843  ▲ 152 2,00% 

Přerov VII 

- Čekyně 
677 663  ▼ -14 1,60% 

Přerov 

VIII - 

Henčlov 

568 535  ▼ -33 1,30% 

Přerov IX 

- Lýsky 
220 192  ▼ -28 0,50% 

Přerov X - 

Popovice 
227 238  ▲ 11 0,60% 

Přerov XI 

- Vinary 
804 775  ▼ -29 1,80% 

Přerov XII 

- Žeravice 
566 568  ▲ 2 1,30% 

Přerov 

XIII - 

Penčice 

286 283  ▼ -3 0,70% 

CELKEM 46 951 42 558  ▼ -4 393 100% 

 
Zdroj: Evidence obyvatel, Magistrát města Přerova. 
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5.4 Sociodemografické podmínky a bydlení  

Správní obvod ORP Přerov tvoří 59 obcí, z nichž 3 jsou města (Přerov, Kojetín a Tovačov) 

a 2 městyse (Dřevohostice a Brodek u Přerova). Co do počtu má většina obcí venkovský 

charakter. Struktura těchto obcí je značně členitá, což odráží historický vývoj osídlování území. 

ORP Přerov je vůbec nejhustěji osídleným územím ze všech ORP Olomouckého kraje.  

K 31. prosinci 2019 mělo 11 obcí v řešeném území méně než 200 obyvatel a 25 obcí mezi 

200 a 500 obyvateli. Větších obcí s 1 000 až 5 000 obyvateli bylo 8. V území leží tři města 

Tovačov (2 468 obyvatel), Kojetín (6 078 obyvatel) a největší Přerov (48 871 obyvatel). Město 

Přerov se tak podílí více než 50 % na celkovém počtu obyvatel ORP. 

K 31. 12. 2019 ve správním obvodu ORP Přerov žilo 80 236 obyvatel. S výjimkou let 2005 – 

2007 docházelo v minulých letech k permanentnímu úbytku obyvatel území ORP Přerov (viz 

níže Graf A.1). 

  

Graf A.1: Porovnání vývoje počtu obyvatel v ORP Přerov, městě Přerově a ostatních 

obcích v období 1991 – 2019 

 

Zdroj dat: ČSÚ; Běžná evidence obyvatel, Data aktuální k 31. 12. daného roku 

 

Větší úbytek obyvatelstva zaznamenalo v rámci Olomouckého kraje ORP Jeseník, 

Šumperk a Konice, tedy periferní regiony (viz dále Tabulka C.1). Naproti tomu sousední ORP 

Prostějov s obdobnými přírodními a hospodářskými podmínkami vykazuje vysokou míru 

stability obyvatelstva. 

Na úbytku obyvatelstva ORP se nejvýrazněji podílí město Přerov, které ztratilo mezi 

lety 1991 a 2019 téměř 8 tisíc obyvatel. Výraznější a trvalý pokles počtu obyvatel vykazuje 

také město Kojetín. Venkovské obce ORP jako celek zaznamenaly dokonce v tomto období 

mírný nárůst, který však v posledních letech přechází do pozvolného úbytku zvýrazněného 

stárnutím obyvatelstva. Obecně tedy lze říct, že venkovské obce vykazují větší míru stability 

obyvatelstva. 
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Populační vývoj v jednotlivých obcích se pochopitelně liší v závislosti na lokálních 

podmínkách  (viz dále tabulka C.2). Obcemi s relativně vysokým populačním nárůstem jsou 

obce v zázemí města Přerova s dobrou dopravní dostupností a občanskou vybaveností (např. 

Bochoř, Horní Moštěnice, Radslavice, Rokytnice, Domaželice). Mezi takto rozvíjející obce 

patří i malé obce v širším spádovém regionu města Přerova. Jedná se o obce Lhotka, Zábeštní 

Lhota, Čelechovice, Podolí nebo Grymov. Naopak nejvíce populačně ztrácejí malé obce 

v okrajových částech ORP (např. Oprostovice, Radkovy, Nahošovice a Uhřičice).  

 

Tabulka C.2: Počet obyvatel a jeho vývoj v ORP Olomouckého kraje mezi lety 2001 a 2019 

 
Počet obyvatel v roce Rozdíl mezi lety 2000 a 2019 

Název ORP 2000 2019 Absolutně  Relativně 

Hranice  35 055  34 146  -909 -2,6 

Jeseník  42 597  37 968  -4 629 -10,9 

Konice  11 676  10 634  -1 042 -8,9 

Lipník nad 

Bečvou  
15 543  15 130  -413 -2,7 

Litovel  23 428  23 715  287 1,2 

Mohelnice  18 863  18 362  -501 -2,7 

Olomouc  158 928  165 165  6 237 3,9 

Prostějov  98 293  98 012  -281 -0,3 

Přerov  85 696  80 236  -5 460 -6,4 

Šternberk  24 509  24 164  -345 -1,4 

Šumperk  73 714  68 988  -4 726 -6,4 

Uničov  23 178  22 428  -750 -3,2 

Zábřeh  34 091  33 067  -1 024 -3,0 

Olomoucký kraj  647 571 634 034 -13 537 -2,1 

Zdroj dat: ČSÚ - SLDB 2001, Veřejná databáze: Vše o území (k 31. 12. 2019) 

 

 

Tabulka C.3: Vývoj počtu obyvatel v obcích ORP Přerov 

Název obce 

Počet obyvatel v 

roce 

Relativní 

změna počtu 

obyvatel mezi 

lety 1991 a 2019 

(v %) 1991 2019 

Beňov 657  677 3,0 

Bezuchov 188  194 3,2 

Bochoř 867  977 12,7 

Brodek u Přerova 1 945  1940 -0,3 

Buk 360  378 5,0 

Císařov 288  304 5,6 

Citov 454  538 18,5 

Čechy 359  329 -8,4 

Čelechovice 97  125 28,9 

Dobrčice 190  224 17,9 

Domaželice 388  559 44,1 

Dřevohostice 1 537  1500 -2,4 

Grymov 133  163 22,6 
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Název obce 

Počet obyvatel v 

roce 

Relativní 

změna počtu 

obyvatel mezi 

lety 1991 a 2019 

(v %) 1991 2019 

Horní Moštěnice 1 542  1697 10,1 

Hradčany 263  310 17,9 

Kojetín 6 500  6078 -6,5 

Kokory 1 100  1153 4,8 

Křenovice 462  434 -6,1 

Křtomil 428  421 -1,6 

Lazníčky 181  201 11,0 

Lazníky 471  540 14,6 

Lhotka 36  63 75,0 

Lipová 273  275 0,7 

Líšná 228  261 14,5 

Lobodice 740  739 -0,1 

Měrovice nad Hanou* 672  695 3,4 

Nahošovice 186  163 -12,4 

Nelešovice 185  195 5,4 

Oldřichov 107  116 8,4 

Oplocany 365  335 -8,2 

Oprostovice 106  86 -18,9 

Pavlovice u Přerova 776  719 -7,3 

Podolí 175  210 20,0 

Polkovice 487  500 2,7 

Prosenice 855  795 -7,0 

Přerov 50 986  42871 -15,9 

Přestavlky 264  276 4,5 

Radkova Lhota 217  203 -6,5 

Radkovy 179  155 -13,4 

Radslavice 1 022  1140 11,5 

Radvanice 266  281 5,6 

Rokytnice 1 399  1523 8,9 

Říkovice* 449  474 5,6 

Sobíšky 132  156 18,2 

Stará Ves 528  619 17,2 

Stříbrnice 248  270 8,9 

Sušice 336  328 -2,4 

Šišma 203  218 7,4 

Tovačov 2 678  2468 -7,8 

Troubky 2 047  2035 -0,6 

Tučín 458  435 -5,0 

Turovice 235  220 -6,4 

Uhřičice 581  522 -10,2 

Věžky 195  207 6,2 

Vlkoš 731  690 -5,6 

Výkleky* 268  280 4,5 

Zábeštní Lhota 131  180 37,4 

Žákovice 222  238 7,2 

Želatovice 517  553 7,0 
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Obyvatelstvo ORP Přerov v posledních třech dekádách s výjimkou několika krátkých epizod 

ubývalo jak stěhováním, tak přirozenou měnou (viz následující Graf A.2). Pouze v roce 1996 a 

v období let 2005 až 2007 počet přistěhovalých byl vyšší než počet vystěhovalých. Hrubá míra 

přirozeného přírůstku vykazuje v posledních letech sestupnou tendenci. To je do značné míry 

odrazem stárnutím obyvatelstva. 

 

 Graf A.2: Ukazatel demografického vývoje ORP Přerov 

 
Zdroj dat: ČSÚ; Běžná evidence obyvatel 

Pozn.: Hrubá míra přirozeného přírůstku hmpp = (ŽIVĚ NAROZENÍ – ZEMŘELÍ) / ss * 1000. Hrubá míra 

migračního salda hmms = (PRISTEH - VYSTEH) / ss * 1000. Hrubá míra celkového přírůstku hmcpp = hmpp 

+ hmms. SS je střední stav obyvatelstva vypočítaný jako průměr počtu obyvatel k 1. 1. a k 31. 12. daného roku. 

 

Na populační pokles celého území ORP má v posledních letech vliv, kromě stárnutí 

obyvatelstva, také negativní migrační saldo města Přerova (viz níže tabulka C.4). Počet 

vystěhovalých v Přerově tak dlouhodobě převyšuje počet přistěhovalých. 

 

 

Tabulka C.4: Demografické ukazatele ORP Přerov a města Přerova v letech 2017 a 2019 

  Rok 2017 Rok 2019 

  

přirozený 

přírůstek 

migrační 

saldo 

celkový 

přírůstek 

přirozený 

přírůstek 

migrační 

saldo 

celkový 

přírůstek 

Přerov -23 -203 -226 -155 -160 -315 

Obce mimo 

Přerov -113 126 
13 

-86 20 
-66 

ORP Přerov -136 -77 -213 -241 -140 -381 
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Věková struktura obyvatelstva v řešeném území je nepříznivá. Podíl seniorů nad 65 let je vyšší 

než počet dětí ve  věku 0 – 14 let. Index stáří ORP byl v roce 2001 téměř  srovnatelný s 

průměrem kraje. Do roku 2019 však obyvatelstvo výrazně zestárlo a index stáří dosáhl hodnoty 

149, což je třetí nejvyšší hodnota ze všech ORP v Olomouckém kraji (viz dále tabulka C.4). 

Trend stárnutí se tedy v území prohlubuje. 

 

Tabulka C.5: Srovnání indexu stáří v ORP Přerov a Olomouckém kraji 

Název ORP Index stáří 

2001 2019 

Hranice 67,6 130,0 

Jeseník 65,4 157,2 

Konice 93,2 160,8 

Lipník nad Bečvou 80,8 125,7 

Litovel 84,1 131,2 

Mohelnice 70,7 133,2 

Olomouc 87,9 118,3 

Prostějov 93,8 129,7 

Přerov 87,4 149,4 

Šternberk 76,7 123,7 

Šumperk 78,5 143,8 

Uničov 72,4 135,7 

Zábřeh 71,7 133,1 

Olomoucký kraj 82,1 132,5 

 

Zdroj dat: ČSÚ - SLDB 2001, Veřejná databáze: Vše o území (k 31. 12. 2015) 

 

 

Přesto se na území ORP vyskytují i obce s mladou věkovou strukturou. Obcí s nejmladším 

obyvatelstvem je Lhotka, která byla i druhou populačně nejrychleji rostoucí obcí posledních 

let. Naopak nejvyšší hodnotu indexu stáří v rámci ORP Přerov měla v roce 2019 obec Radkova 

Lhota (738,5). Tato hodnota je ovlivněna skutečností, že se v obci nachází domov pro seniory. 

Vysoký podíl obyvatel starších 65 let má také město Přerov (167). Hodnoty indexu stáří 

v jednotlivých obcích ukazuje následující schéma.  
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Schéma S.1: Index stáří v obcích ORP Přerov v roce 2019 
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Vzdělání obyvatelstva v ORP Přerov dosahovalo dle statistických údajů z roku 2011 o něco 

nižší úrovně než činil průměr ČR a Olomouckého kraje. Velké rozdíly ve  vzdělanostní struktuře 

v ČR i v rámci ORP jsou však v jednotlivých velikostních skupinách obcí (viz tabulka níže). 

Jednoznačně ukazují na převahu nižších stupňů vzdělání ve venkovském osídlení. Naopak 

velká města mají výrazně vyšší podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním. Samotné město 

Přerov mělo v roce 2011 podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel 12,8 %, přičemž průměrná 

hodnota ORP byla 10,5 %. Největší podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel bylo v uvedeném 

roce v obci Grymov, kde je tato hodnota vysoce nadprůměrná i ve srovnání s celou ČR. Ze 134 

obyvatel starších 15ti let jich bylo 29 vysokoškolsky vzdělaných (podíl 21,7 %). Obecně nižší 

vzdělanost vykazují obce na Tovačovsku a Kojetínsku, což v případě Kojetínska koresponduje 

i s vyšší mírou nezaměstnanosti a výskytem několika sociálně vyloučených lokalit. 

 

Tabulka C.6: Vzdělanostní struktura obcí ORP Přerov a Olomouckého kraje v roce 2011 

Obec 

Podíl osob se 

vzděláním základním 

(vč. neukonč.) na 

populaci ve věku 15 a 

více let (%) 

Podíl osob s ukončeným 

vysokoškolským vzděláním 

na populaci ve věku 15 a 

více let (%) 

Beňov 18,5 5,4 

Bezuchov 24,2 12,4 

Bochoř 19,2 5,6 

Brodek u Přerova 19,1 9,9 

Buk 21,2 8,6 

Císařov 26,2 8,9 

Citov 20,9 8,8 

Čechy 22,3 7,8 

Čelechovice 16,3 7,6 

Dobrčice 14,8 10,1 

Domaželice 18,6 8,6 

Dřevohostice 20,5 6,7 

Grymov 15,4 21,7 

Horní Moštěnice 18,3 10,4 

Hradčany 20,1 7,1 

Kojetín 21,4 7,5 

Kokory 23,4 8,1 

Křenovice 18,6 3,5 

Křtomil 21,2 10,2 

Lazníčky 20,8 12,5 

Lazníky 23,9 7,8 

Lhotka 22,4 8,2 

Lipová 20,7 6,5 

Líšná 21,1 5,2 

Lobodice 22,5 5,9 

Měrovice nad Hanou 32,8 3,5 

Nahošovice 22,5 5,8 

Nelešovice 22,5 7,5 

Oldřichov 24,3 6,8 

Oplocany 31,5 2,3 

Oprostovice 16,9 6,0 

Pavlovice u Přerova 26,4 6,1 
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Obec 

Podíl osob se 

vzděláním základním 

(vč. neukonč.) na 

populaci ve věku 15 a 

více let (%) 

Podíl osob s ukončeným 

vysokoškolským vzděláním 

na populaci ve věku 15 a 

více let (%) 

Podolí 18,2 6,6 

Polkovice 21,5 6,8 

Prosenice 20,8 8,9 

Přerov 16,2 12,8 

Přestavlky 19,9 5,8 

Radkova Lhota 40,2 4,3 

Radkovy 21,4 7,9 

Radslavice 17,5 7,5 

Radvanice 18,0 7,2 

Rokytnice 20,9 8,8 

Říkovice 23,6 5,5 

Sobíšky 21,2 12,9 

Stará Ves 23,0 5,5 

Stříbrnice 25,8 4,6 

Sušice 16,7 16,0 

Šišma 22,2 7,6 

Tovačov 22,1 7,7 

Troubky 19,7 7,8 

Tučín 21,2 6,4 

Turovice 15,8 7,4 

Uhřičice 24,7 4,7 

Věžky 22,4 1,6 

Vlkoš 20,1 8,2 

Výkleky 18,5 6,9 

Zábeštní Lhota 20,8 8,5 

Žákovice 13,9 5,6 

Želatovice 17,1 10,2 

ORP Přerov 18,5 10,5 

Olomoucký kraj 18,4 11,4 

Zdroj: SLDB, ČSÚ, 2011. 

 

Následující kartogramy, znázorňující dojížďku za prací a do škol, vznikly na základě dat ze 

Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Diagramy znázorňují počet osob, které za prací nebo do školy 

dojíždějí do obce Přerov. Kartogramy vyjadřují zase počet obcí dojížďky do zaměstnání nebo 

do škol v dané obci. Ze získaných dat jsou patrná centra dojížďky. Dominantní pozici má 

centrum ORP město Přerov. Dalšími spádovými sídly jsou obce Dřevohostice, Tovačov a 

Kojetín. Významným centrem dojížďky za prací na vyšší úrovni je také město Olomouc. Menší 

část obyvatel, zejména v okrajových částech ORP, dojíždí za prací nebo do škol také do 

Kroměříže, Bystřice pod Hostýnem nebo Lipníku nad Bečvou. Z venkovských obcí se pak 

v dojížďce za prací na lokální úrovni uplatňují také Kokory, Troubky, Brodek u Přerova, Horní 

Moštěnice, Prosenice nebo Pavlovice u Přerova. 
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Schéma S.2: Dojížďka za prací a do škol v obcích ORP v roce 2011 
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BYDLENÍ 

 

V roce 2011 bylo v obcích ORP Přerov celkem 14 057 trvale obydlených domů s 

průměrným stářím 47,7 roků. Celkový bytový fond představoval 36 390 bytů, z toho 16 909 v 

rodinných domech. Podíl obydlených bytů v rodinných domech na všech obydlených bytech 

činil bezmála 44 %, což řadí ORP Přerov v rámci kraje mezi regiony s nižším zastoupením 

rodinných domů. Toto je dáno především tím, že valná většina obyvatel Přerova žije v bytových 

domech. V celém ORP bylo v roce 2011 trvale obydleno bylo 89,1 % bytů, neobydlených bylo 

10,9 %. V porovnáním s průměrem Olomouckého kraje i ČR je v regionu neobydlených bytů 

méně.  

Co se týče připojení nemovitostí na vodovodní a kanalizační síť, ORP vykazuje 

v porovnání s Olomouckým krajem nadprůměrné hodnoty. Na druhou stranu jsou v území obce 

s chybějícím napojením na čistírnu odpadních vod. Dvěma malým obcím dokonce zcela schází 

připojení na vodovod (Lhotka a Nelešovice). Řada obcí se potýká také se špatným technickým 

stavem kanalizačních stok. V posledních letech však dochází k jejich postupné rekonstrukci. 

Kvalita bydlení je také ovlivněna stavem dopravní infrastruktury, která má zásadní vliv na 

dopravní dostupnost jednotlivých obcí. Tato problematika je řešena v kapitole č. 10 Dopravní 

a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti. 

Intenzitou bytové výstavby se řadí ORP Přerov mezi nejslabší regiony v rámci 

Olomouckého kraje. Jak ukazuje tabulka níže, v období mezi lety 2000 a 2019 bylo realizováno 

cca 31 bytů na 1000 obyvatel, což je téměř o polovinu méně jako v ORP Prostějov. To je opět 

ovlivněno masivnějším odlivem obyvatelstva a ne tolik příznivou hospodářskou situací regionu. 

 

Tabulka C.7: Porovnán bytové výstavby v ORP Olomouckého kraje 

Název ORP 

Počet 

dokončených 

bytů za období 

2000 až 2019 na 

1000 obyv. 

Hranice 36,6 

Jeseník 42,5 

Konice 35,2 

Lipník nad 

Bečvou 36,1 

Litovel 56,9 

Mohelnice 38,2 

Olomouc 71,4 

Prostějov 56,3 

Přerov 30,7 

Šternberk 48,9 

Šumperk 19,4 

Uničov 47,6 

Zábřeh 39,2 

Olomoucký kraj  48,2 

 

Tak jako v sousedních ORP, v posledních desetiletích probíhá výstavba zejména rodinných 

domů, která se více soustřeďuje v Přerově a obcích v jeho těsné blízkosti. Příkladem jsou obce 
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Horní Moštěnice, Prosenice, Rokytnice, Troubky nebo Radslavice. Poměrně hodně nových 

bytů bylo realizováno také ve městě Tovačově. Naopak město Kojetín se řadí mezi obce 

s nejmenší stavební aktivitou.  

V přerovském spádovém regionu se v menším rozsahu uplatňují také suburbanizační 

procesy. V posledních letech probíhá rozsáhlejší výstavba rodinných domů zejména v místních 

částech Újezdec a Vinary, které jsou z Přerova velmi dobře dopravně dostupné. Také v 

některých malých obcích, vzdálenějších od města, probíhá v poslední době intenzivnější 

výstavba (např. Hradčany, Říkovice, Stará Ves). Intenzitu výstavby v obcích v období let 2010 

až 2019 ukazuje následující tabulka. 

 

Tabulka C.8: Bytová výstavba v obcích ORP Přerov 

Název obce 

Počet 

dokončených 

bytů v 

období 2010 

- 2019 

Počet dokončených bytů v 

období 2010 – 2019, 

přepočtený na 100 obyv. 

ORP Přerov 

celkem 
922 

1,1 

Přerov  362 0,8 

Horní Moštěnice  46 2,7 

Rokytnice  36 2,4 

Tovačov  34 1,4 

Radslavice  32 2,8 

Troubky  30 1,5 

Prosenice  27 3,4 

Hradčany  20 6,5 

Bochoř  19 1,9 

Dřevohostice  19 1,3 

Pavlovice u 

Přerova  18 2,5 

Říkovice  16 3,4 

Kokory  16 1,4 

Kojetín  16 0,3 

Želatovice  15 2,7 

Stará Ves  15 2,4 

Domaželice  13 2,3 

Výkleky  11 3,9 

Beňov  11 1,6 

Líšná  10 3,8 

Citov  10 1,9 

Šišma  9 4,1 

Vlkoš  9 1,3 

Křtomil  8 1,9 

Lazníky  8 1,5 

Turovice  7 3,2 

Dobrčice  7 3,1 

Čechy  7 2,1 

Tučín  7 1,6 
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Název obce 

Počet 

dokončených 

bytů v 

období 2010 

- 2019 

Počet dokončených bytů v 

období 2010 – 2019, 

přepočtený na 100 obyv. 

Brodek u Přerova  7 0,4 

Zábeštní Lhota  6 3,3 

Lobodice  6 0,8 

Nelešovice  5 2,6 

Přestavlky  5 1,8 

Grymov  4 2,5 

Bezuchov  4 2,1 

Císařov  4 1,3 

Křenovice  4 0,9 

Polkovice  4 0,8 

Čelechovice  3 2,4 

Lazníčky  3 1,5 

Podolí  3 1,4 

Radvanice  3 1,1 

Sušice  3 0,9 

Měrovice nad 

Hanou  
3 

0,4 

Lhotka  2 3,2 

Oprostovice  2 2,3 

Sobíšky  2 1,3 

Nahošovice  2 1,2 

Věžky  2 1,0 

Buk  2 0,5 

Oldřichov  1 0,9 

Radkova Lhota  1 0,5 

Žákovice  1 0,4 

Lipová  1 0,4 

Uhřičice  1 0,2 

Oplocany  0 0,0 

Radkovy  0 0,0 

Stříbrnice  0 0,0 

 

Z uvedené tabulky je patrné, že míra výstavby nových bytů je na Kojetínsku a Tovačovsku 

dlouhodobě nižší než na Přerovsku. Z větších, bývalých střediskových obcí, zaostává v tomto 

období také Brodek u Přerova. 
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5.5 Příroda a krajina 

Přestože je krajina ORP Přerov převážně intenzivně zemědělsky obhospodařována, 

vyskytuje se zde několik lokalit ceněných z hlediska ochrany přírody (maloplošná zvláště 

chráněná  území)   a   nacházejí   se   zde   evropsky   významné   lokality   Natura   2000.   Z 

geomorfologického hlediska území ORP Přerov leží na rozhraních České vysočiny (Nízký 

Jeseník) a Západních Karpat (Hornomoravský úval, Moravská brána a Podbeskydská 

pahorkatina). Východní část ORP nazývaná Haná (niva Moravy a Bečvy) a oblast Moravské 

brány mají rovinatý charakter a kvalitní půdy vhodné pro intenzivní zemědělskou výrobu. 

Naopak sever a jihovýchod je členitější a s větším zastoupením travnatých porostů a lesů. 

Území je odvodněno řekami Morava a Bečva, které tvoří přirozené osy území. Podrobná 

typologie krajiny byla zpracována v rámci doplňujících průzkumů a rozborů – ÚAP ORP 

Přerov, průzkum hodnot území (Urbanistické středisko Brno spol. s.r.o., červen 2011). 

 Nejcennější částmi přírody jsou lužní lesy Moravy a Bečvy nacházející se na 

katastrálním území obcí Kojetín, Lobodice, Tovačov, Troubky a Přerov. Přirozenou skladbou 

lesních porostů zase vyniká Přestavlcký les v jižní části území ORP. Rozsáhlejší lesní porosty 

s převážně hospodářskou a rekreační funkcí se nachází na severu v oblasti Tršické pahorkatiny, 

dále na východě v oblasti Záhoří a na jihu, kde okrajově zasahuje na území ORP celek Chřibů 

(Litenčická pahorkatina). Krajinářsky i přírodně cennou lokalitou je rovněž soustava 

tovačovských jezer vzniklých po těžbě štěrkopísků. Při dálkových pohledech se v území nejvíce 

uplatňují kromě lužních lesů Pomoraví také Hostýnské vrchy ležící na východ od ORP 

(dominanta poutního místa sv. Hostýn) a Oderské vrchy ležící na severovýchodě. Při pohledu 

z Moravské brány se na severo východě území uplatňuje masiv Maleníku s dominantou hradu 

Helfštýna. Nejvýznamnějšími vyhlídkovými místy Přerovska jsou Holý kopec, Kocanda (k. ú. 

Beňov) a Švédské šance s památníkem obětí masakru II. světové války.  

Kromě krajinných celků se v dálkových pohledech projevují také některé stavební 

dominanty. Jedná se jak o kulturní či sakrální památky, tak i o technické stavby a průmyslové 

areály. Ze skupiny kulturních památek jsou v krajině nejvíce patrné zámek Tovačov, zámek 

Přerov, Kostel sv. Jiljí v Pavlovicích u Přerova, Kostel sv. Prokopa ve Vlkoši a Kostel 

Nanebevzetí Panny Marie v Kojetíně. Mimo území ORP Přerov je z dálky dobře pozorovatelný 

Kostel Očišťování Panny Marie v Dubu na Moravě a Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na sv. 

Hostýně. Významnou dominantou krajiny je také vysílač Holý kopec na území obce Stará Ves. 

Mezi průmyslovými areály vyniká přerovský areál Prechezy, lihovar Kojetín nebo cukrovar 

Prosenice. Jednotlivé dominanty obcí byly podrobně posouzeny v rámci dokumentace ÚAP 

ORP Přerov, průzkum hodnot území (Urbanistické středisko Brno, červen 2011). Kromě 

stavebních dominant se v krajinné kompozici uplatňují stavby dopravní a technické 

infrastruktury. Za zmínku stojí zejména dálnice D1, II. a III. Tranzitní železniční koridor  nebo 

elektrické vedení VVN, které prochází územím Přerovska a Moravské brány. Tyto stavby 

jednak narušují krajinný ráz a jednak jsou významnými bariérami pro migraci živočichů. 

 

Ochrana přírody 

Na území ORP Přerov jsou dle zákona č. 114/1992, o ochraně přírody a krajiny, předmětem 

ochrany:  

 

A. Maloplošná zvláště chráněná území 

- na území ORP Přerov se nachází 9 maloplošných zvláště chráněných území  - národních 

přírodních rezervací (NPR) a přírodních památek (PP): 

 NPR Žebračka – katastrální území (dále jen k.ú.) Přerov 
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 NPR Zástudánčí - k.ú. Lobodice, Tovačov 

 PP Na Popovickém kopci - k.ú. Přerov 

 PP Malé laguny - k.ú. Přerov 

 PP Lhotka u Přerova - k.ú. Lhotka u Přerova 

 PP Lesy u Bezuchova - k.ú. Bezuchov, Hradčany na Moravě, Kladníky,  

 Pavlovice u Přerova, Prusínky, Šišma 

 PP Přestavlcký les - k.ú. Dobrčice, Přestavlky u Přerova, Stará Ves u Přerova 

 PP Vlkoš – statek - k.ú. Kanovsko 

Celková výměra maloplošných zvláště chráněných území na území ORP je cca 800 ha, z 

připadá 328 ha na národní přírodní rezervace a 472 ha na přírodní památky. Maloplošná zvláště 

chráněná území  se podílejí dvěma procenty na výměře ORP. 

Rozložení MZCHÚ na území ORP není v závislosti na různé míře zachovalosti 

přírodního prostředí zcela rovnoměrné. Největší výměra MZCHÚ je situována do Pomoravní a 

Pobečevské nivy a zahrnuje zbytky lužních porostů a nadregionálně a regionálně významných 

mokřadů. Větší rozlohu zaujímají chráněná území také v regionu Záhoří.  

 

B. Evropsky významné lokality NATURA 2000   

- na území ORP Přerov se nachází 6 evropsky významných lokalit Natura 2000 (dále jen 

„EVL“): 

 CZ0714085 Morava - Chropyňský luh 

 CZ0710148 Přestavlcký les 

 CZ0710006 Dřevohostický les 

 CZ0714082 Bečva - Žebračka 

 CZ0710007 Lesy u Bezuchova 

 CZ0713747 Vlkoš - statek 

 

Celková výměra EVL na území ORP Přerov činí 4 264 ha. Největší podíl EVL najdeme v nivě 

Moravy a Bečvy. EVL Morava - Chropyňský Luh se svojí celkovou rozlohou 3 205 ha zasahuje 

mimo ORP Přerov i Zlínský kraj (ORP Kroměříž). EVL Žebračka o celkové rozloze 288 ha 

reprezentuje lužní stanoviště v nivě Bečvy. Jihovýchodně od Přerova se nachází EVL 

Přestavlcký les, o výměře 210 ha, reprezentující zachovalé fragmenty karpatských dubohabřin, 

podobně jako EVL Dřevohostický les o výměře 310 ha, severně od Dřevohostic. V 

severovýchodní části ORP  se nachází EVL  Lesy u Bezuchova   o rozloze 250 ha. Jde o mozaiku 

karpatských dubohabřin, acidofilních a květnatých bučin a ovsíkových luk. Nejmenší EVL v 

ORP Přerov je Vlkoš – statek, která má rozlohu 0,04 ha. Předmětem jeho ochrany je evropsky 

významný druh netopýr brvitý. 

 

C. Významné krajinné prvky 

Významné krajinné prvky (dále jen „VKP“) jsou v zásadě dvojího typu: 

- významné krajinné prvky obecně vyjmenované zákonem (dále jen „VKP-Z“)    

   tj. lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy; 

- významné krajinné prvky registrované příslušným orgánem ochrany přírody   

  (dále jen „VKP- R“) 

V případě VKP-Z je obecným problémem přesnější stanovení jejich vymezení a rozsahu, neboť 

žádný zákonný předpis neuvádí způsob jejich přesné identifikace. Je možno jej učinit  z 

katastrálních map, lesních map, topografických map či leteckých snímků (lesy, rybníky, vodní 
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toky), v případě údolních niv např. z geologických či pedologických map, z rozložení vrstevnic 

v topografických mapách, částečně i ze stanovených záplavových území. 

Rašeliniště ani jezera se na území ORP nevyskytují. 

V případě VKP-R je jejich vymezení jednoznačně dáno v rámci jejich registrace. Na území 

ORP se nachází následující VKP: 

 VKP Moštěnický park - k. ú. Horní Moštěnice 

 VKP Křenovské louky - k.ú. Křenovice u Kojetína, Popůvky u Kojetína 

 VKP Včelínské louky - k.ú. Kojetín 

 VKP Dubová alej a rybník Kolečko - k.ú. Tovačov 

 VKP Městský park Michalov - k.ú. Přerov 

 VKP Vápencové zmoly - k.ú. Žeravice 

 VKP Malá Lipová - k.ú. Žeravice 

 VKP Skalice - k.ú. Žeravice 

 

 

D. Územní systém ekologické stability 

 

Stávající závazné vymezení územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES) na 

území ORP Přerov je obsaženo v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje 

(nadregionální a regionální prvky ÚSES) a dále v jednotlivých územních plánech měst a obcí 

(tzv. lokální ÚSES). Výchozím dokumentem lokálního ÚSES je generel ÚSES z roku 1992 ( 

Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí) a tam, kde jsou 

zpracovány, tak komplexní pozemkové úpravy. 

Územím ORP prochází nadregionální větve sledující tok a nivu dvou nejvýznamnějších 

vodotečí v území – Moravy a Bečvy. Obě větve se skládají ze dvou os, nivní a vodní. Podél 

Moravy prochází osa nadregionálního biokoridoru K 142 vodní do nadregionálního biocentra 

104 Chropyňský les. Z něho pak vychází nadregionální biokoridor K 136 osa vodní a osa nivní, 

sledující dále tok a nivu Moravy. Zároveň tu vychází podél Bečvy nadregionální biokoridor K 

143 osa vodní prakticky souběžně s osou nivní a prochází celou bečevskou nivou v území ORP. 

Východní částí území prochází nadregionální osa K 151 mezofilní hájová. Je vedena od 

severovýchodního okraje NRBC 96 Kostelecké polesí (na pomezí se Zlínským krajem) přes 

regionální biocentrum RBC 159 Dřevohostický les, Maleník a Hůrku u Hranic. 

Nadregionální ÚSES je doplněn dvěma větvemi regionálními. Jihovýchodní částí území 

prochází regionální větev směřující od Maleníku ke Kosteleckému polesí po svazích Bečevské 

brány – regionální biokoridory 1537 – 1541, regionální biocentra 158 Kudlov, 1966 Záhoří, 

162 Švédské šance, OK39 – Přestavlcký les. Severní  částí  prochází   regionální   větev   složená   

z biokoridorů   RK   1520,   RK   1536 s regionálním biocentrem Nad Říkou a 165 Povodí 

Olešnice. Nadregionální a regionální ÚSES je doplněn úrovní lokální, která je navrhována v 

územních plánech jednotlivých obcí. Z hlediska navrhování prvků ÚSES je vždy zásadní 

zajistit návaznost a to i ve vztahu k sousedním obcím. Realizace prvků ÚSES probíhá zejména 

v obcích, kde jsou k tomu vhodné pozemky, tedy pozemky v majetku státu či obce. To je také 

důvodem, proč tyto projekty realizují obce, kde proběhly komplexní pozemkové úpravy. 

Příkladem takových obcí jsou Stříbrnice, Tučín, Žákovice nebo Želatovice. Realizaci prvků 

ÚSES v letošním roce zahájily také obce Křenovice a Stará Ves. Prvky ÚSES často plní funkci 

protierozní ochrany, která je zvláště důležitá na svažitých pozemcích.   
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O zastoupení ekologicky stabilnějších kultur na území obcí a míře urbanizace vypovídá 

ukazatel koeficient ekologické stability (KES). Vyjadřuje poměr druhů pozemků s vyšší 

ekologickou stabilitou a pozemků s nízkou ekologickou stabilitou: 

 

KES = (chmelnice + vinice + zahrady + ovocné sady + trvalé travní porosty + pastviny + lesní 

půda + vodní plochy) / (orná půda + zastavěné plochy + ostatní plochy) 

 

Území ORP Přerov dosahuje nízkých hodnot tohoto ukazatele, neboť se jedná o převážně 

zemědělsky využívanou oblast. V roce 2019 podíl orné půdy na celkové rozloze činil 65,3 %, 

kdežto podíl lesní půdy pouze 10,2 %. Naproti tomu Olomoucký kraj měl podíl orné půdy téměř 

poloviční a zastoupení lesů o téměř 25% větší (viz tabulka níže). Obdobné hodnoty koeficientu 

ekologické stability vykazuje i území ORP Prostějov, která má obdobné využití půdy.  

 

Tabulka C.9: Koeficient ekologické stability a zastoupení vybraných kultur na území ORP 

Přerov a Olomouckého kraje v roce 2019 

Územní jednotka 

Koeficient 

ekologické 

stability 

Podíl orné půdy 

na celkové 

rozloze (v %) 

Podíl lesní půdy 

na celkové 

rozloze (v %) 

ORP Přerov 0,26 65,3 10,2 

Olomoucký kraj 1,01 38,7 35,3 

Česká republika 1,08 37,3 33,9 

  

V tomto kontextu je tedy třeba hodnotit úroveň ekologické stability jednotlivých obcí ORP 

Přerov. Hodnoty koeficientů ekologické stability ukazuje následující kartogram (viz níže). 

Nadprůměrné hodnoty vykazují logicky obce s vyšším zastoupením lesů jakou jsou Troubky, 

Citov, Kokory, Lazníky nebo Dřevohostice. Naopak nejnižší hodnoty mají obce s vysokým 

podíl orné půdy a minimálním zastoupením lesů či travnatých porostů. Jedná se například o 

obce Čelechovice, Brodek u Přerova, Císařov, Polkovice, Oplocany a Říkovice. Obcí 

s vysokým zastoupením orné půdy je v ORP Přerov většina.  
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Schéma S.3: Koeficient ekologické stability na území ORP Přerov v roce 2019 
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5.6 Vodní režim a horninové prostředí 

 

Horninové prostředí a geologie 

 Území ORP Přerov se nachází na rozhraní České vysočiny a Západních Karpat, 

konkrétně celků Nízký Jeseník, Hornomoravského úvalu, Moravské brány a Litenčické 

pahorkatiny. Většina území se nachází v rovinatém území Hornomoravského úvalu a Moravské 

brány, kterým protékají řeky Morava a Bečva. Na východě území se nachází Podbeskydská 

pahorkatina - předhůří Hostýnských vrchů a na jihozápadním cípu pak Litenčická pahorkatina. 

V oblasti Hornomoravského úvalu a Moravské brány, v nivě Moravy a Bečvy se nacházejí 

rozsáhlá ložiska štěrkopísků. V Tršické pahorkatině najdeme zase ložiska stavebního kamene, 

vápence, břidlice, cihlářské suroviny, jílů a spraší. V současnosti probíhá těžba pouze na 

některých ložiscích. Jedná se o oblast tovačovských jezer (těžba štěrkopísků), dále lomu 

Výkleky na rozhraní katastrů obcí Výkleky a Velký Újezd (těžba droby, arkózy a 

konglomerátu) a pískovnu v Rokytnici u Přerova. Mimo tato ložiska se na území ORP 

nacházejí: 

 

1) výhradní ložiska dříve těžená – Předmostí (vápenec), Žeravice (břidlice, vápenec, jíl, 

dolomit), Kokory (travertin), Sobíšky (vápenec), Radvanice (vápenec), Prosenice-Buk 

(cihlářská surovina) 

2) výhradní ložiska doposud netěžená – Prosenice 2 (jíl, spraš), Tovačov IV (štěrkopísek, 

písek), Chropyně- Zářičí (štěrkopísek, písek) – k. ú. Vlkoš u Přerova 

3) nevýhradní ložiska doposud netěžená  

– cihlářská surovina - Sobíšky, Radvanice, Viničná  - k. ú. Vinary,  

Buk, Újezdec u Přerova 

- štěrkopísky - Sušice u Přerova, Věrovany, Citov – Císařov – Troubky,  

Brodek u Přerova – Citov, Troubky a Kojetín 

 

Nejbohatší oblastí co se týče nerostných surovin je tedy bezesporu niva Moravy a Bečvy, 

zejména pak oblast soutoku obou řek. V této oblasti, konkrétně v lokalitě tovačovských jezer, 

se střetávají zájmy těžby s ochranou přírody. Je zde totiž vymezena Evropsky významná 

lokalita soustavy Natura 2000 (dále jen EVL) Chropyňský luh. Podobně dochází ke střetů zájmů 

u dobývacího ložiska Věrovany, kde by v případě povolení těžby mohlo dojít kromě výraznému 

zásahu do ekosystému také ke zhoršení odtokových poměrů v případě  povodní, tedy ke zvýšení 

rizika zaplavení obcí Citov a Věrovany. 

 Pro zabezpečení ochrany ložisek byla pro vybrané z nich Ministerstvem životného 

prostředí ČR vyhlášena tzv. chráněná ložisková území. Touto ochranou disponují ložiska 

Tovačov I, Tovačov II, Tovačov IV, Tovačov V, Chropyně- Zářičí, Předmostí, Žeravice, 

Kokory, Sobíšky, Radvanice a Prosenice – Buk. 

 Mimo výše uvedená ložiska byly v území identifikovány tzv. prognózní zdroje 

nerostných surovin. Oproti výše uvedeným ložiskům se jedná se o méně podrobně zmapované 

akumulace štěrkopísků, které se nacházejí na území Lobodic, Uhřičic, Citova, Brodku u Přerova 

a Rokytnice. 

 

SESUVY 

Území ORP Přerov vzhledem ke svým geomorfologickým podmínkám není výrazně 

ohroženo svahovými deformacemi. Sesuvná území se vyskytují pouze lokálně. Vyskytují se 

obcích Čechy, Pavlovice u Přerova, Sušice, Šišma, Podolí a Dřevohostice. V blízkosti zástavby 
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se nachází sesuvné území pouze v obci Podolí. Větším problém území je vodní a větrná eroze, 

která je rozvedena v kapitole č. 8 textové části - Zemědělský půdní fond a pozemky určené k 

plnění funkcí lesa. 

 

 

Vodní režim 

 

VODNÍ TOKY A VODNÍ PLOCHY 

 

Celé řešené území je součástí povodí řeky Moravy, která protéká územím západně od 

města Tovačova a pokračuje severojižním směrem ke Kojetínu. Dalším významným tokem 

území je řeka Bečva, protékající územím od severovýchodu k jihozápadu a ústí zleva do 

Moravy u Troubek. Významnějšími  toky  v území  jsou  Moštěnka  s přítokem   Bystřička   

ústící  do   Moravy u Kroměříže,  Olešnice  s přítokem  Říka,  ústící  do  Morávky  v Brodku u 

Přerova, Haná, ústící do Moravy u Postoupek, a Valová, vlévající se do Moravy u Uhřičic. 

Území lze  rozdělit  na  povodí  Moravy,  povodí  Valové,  povodí  Olešnice,  povodí  Bečvy,  

a povodí Moštěnky. 

Vodní toky jsou většinou směrově i spádově upravené a často přeložené do poměrně 

vzdálených míst od svého původního koryta. Pouze některé části koryt mají přírodní nebo 

přírodě blízký charakter (např. Bečva mezi Grymovem a Oldřichovem). Některá z četných 

původních ramen Moravy a Bečvy jsou doposud využívána jako vodní náhony (Morávka, Malá 

Bečva, Strhanec), často s velmi dochovaným přírodě blízkým korytem a kvalitními břehovými 

porosty. 

Průtoky ve vodních tocích jsou v posledních letech na velmi nízkých hodnotách. To je dáno 

klimatickou změnou, která se projevuje poklesem průměrného ročního úhrnu srážek. Na tento 

trend by mělo reagovat také územní plánování a zohledňovat v podmínkách využití území 

zvýšenou potřebu realizace retenčních nádrží v krajině. Dlouhodobě se maximální průtoky 

v tocích objevují spíše v jarních měsících (březen – duben) a minimální zase na podzim (září – 

říjen). Kvalita vody v tocích se v posledních letech mírně zlepšuje. Přispívá k tomu i dovybavení 

obcí čistírnami odpadních vod.  

Vodní  plochy  jsou  nejrozsáhlejší  v nivě   Moravy  a  Bečvy,  v  oblasti  těžby  

štěrkopísků:   v Tovačově 326 ha (voda z jezer Tovačov I - sever a Tovačov II je využívána 

jako zdroj pitné vody pro Přerovsko),  Kojetíně  71  ha, Troubkách  a  Lobodicích  33  ha, 

Uhřičicích  29  ha,  v Přerově 87 ha.  Dále nalezneme větší vodní plochy v Prosenicích (26 ha), 

Dřevohosticích (14 ha), Měrovicích nad Hanou (25 ha) a Radslavicích (14 ha). 

Pro zlepšení a zvýšení retenčního potenciálu krajiny je nutné zaměřit se také na 

budování menších vodních ploch, které nadlepší především ekostabilizující systém krajiny a 

dále plní protipovodňovou ochranu, a to především v menších územích ohrožovaných 

především při jarním tání a přívalových dešťových srážkách. Výrazně se těmito opatřeními 

nadlepší vodní režim i v období dlouhodobého sucha v letních měsících. 

 

PODZEMNÍ VODY 

 

Výskyt podzemních vod je vázán zejména na nivní a terasové štěrkopísky nivy Moravy, 

které jsou zákonem chráněny pro jejich vydatnost a jakost a to v podobě vyhlášení Chráněné 

oblasti přirozené akumulace vod (dále jen CHOPAV) – Kvartér řeky Moravy. V této oblasti 

jsou omezeny činnosti související s hospodařením v lesích, odvodňováním pozemků, 

povrchovou těžbou nerostů, výstavbou výkrmen hospodářských zvířat a průmyslových závodů, 
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a dalších činností, které by mohly mít negativní dopad na kvalitu vody. V této oblasti najdeme 

řadu jímacích objektů pitné vody. Nejvydatnějším  zdrojem  pitné  vody na území ORP Přerov 

je prameniště  Troubky  (kapacita 105 l/s) s úpravnou vody Troubky. Tento zdroj zásobuje spolu 

s Tovačovskými jezery Skupinový vodovod Přerov a Skupinový vodovod Kojetín, který je 

zásoben i z vodního zdroje Klopotovice. Mezi lokální zdroje pitné vody patří prameniště v 

Radslavicích, které je  zdrojem pro skupinový vodovod Radslavice, a dále prameniště Sušice, 

které zásobí pitnou vodou také obec Oldřichov. Nachází se zde také významné zdroje 

přírodních minerálních vod v katastru Horní Moštěnice a Brodku u Přerova. V obci Horní 

Moštěnice je provozována stáčírna minerálních vod Hanácká kyselka. 

S ohledem na klimatickou změnu, která se v posledním desetiletí projevuje také 

poklesem průměrných ročních srážek, dochází také k dlouhodobému poklesu zásob 

podzemních vod. Pokud by tento trend vývoje pokračoval, mohl by v dalších letech zejména v 

obcích ORP, které nejsou napojeny na vodovod, nastat problém se zásobováním pitnou vodou.  

 

ZRANITELNÉ OBLASTI 

 

Zranitelné oblasti jsou ve smyslu předpisu EU 91/676/EHS a § 33 zákona č. 254/2001 Sb., 

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), definovány jako území, kde se vyskytují: 

- povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané nebo určené jako zdroje pitné vody, 

v nichž koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty 

dosáhnout, nebo 

- povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských 

zdrojů dochází nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody 

 

Cílem jejich vymezení je tedy ochrany povrchové a podzemní vody před nadměrným 

znečištěním ze zemědělské činnosti. Do zranitelných oblastí jsou k 1.7.2020 zařazena tato 

katastrální území: Radslavice u Přerova, Tučín, Želatovice, Podolí, Čechy, Beňov, Prusy, Horní 

Moštěnice, Dobrčice, Přestavlky u Přerova, Stará Ves u Přerova, Vlkoš u Přerova, Kanovsko, 

Říkovice u Přerova, Věžky u Přerova, Výkleky, Lazníčky, Lazníky, Sobíšky, Buk, Radvanice 

u Přerova, Zábeštní Lhota, Penčice, Penčičky, Čekyně, Lhotka u Přerova, Žeravice, Nelešovice, 

Kokory, Nelešovice, Brodek u Přerova, Citov, Císařov, Rokytnice u Přerova, Dluhonice, 

Henčlov, Troubky nad Bečvou, Tovačov, Oplocany, Polkovice, Lobodice, Uhřičice, Měrovice 

nad Hanou, Stříbrnice nad Hanou a Kojetín.     

Zranitelná oblast je vymezena také v Grafické části této dokumentace, konkrétně ve 

výkrese limitů. V takto vymezených oblastech stanovuje pravidla pro zemědělské hospodaření 

tzv. nitrátová směrnice. Tou jsou povinni se řídit všechny zemědělské subjekty obhospodařující 

pozemky ve zranitelné oblasti. 

 

ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ 

 

Vzhledem k poloze ORP v nivě řek Moravy a Bečvy je značná část obcí ohrožena 

povodněmi. V území jsou vymezena záplavová území u řek Moravy, Bečvy, Moštěnky, 

Bystřičky, Valové, Blaty  a Hané ohroženo záplavami. Aktivní zóna záplavového území, která 

de facto zakazuje jakoukoliv výstavbu vyjma vybraných staveb dopravní a technické 

infrastruktury, je vyhlášena pro všechny vodní toky s výjimkou říčky Bystřička. Jelikož tyto 

zóny byly často vyhlašovány až poté, co byly vydány územní plány obcí, některé zastavitelné 

plochy obcí se tak ocitly ve střetu s těmito zónami (např. Kojetín, Tovačov, Troubky, Čechy, 

Domaželice). Při aktualizaci  či zpracování nových územních plánů těchto obcí je tedy nezbytné 
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provést revizi zastavitelných ploch a jejich regulačních podmínek. Například v případě obcí 

Sušice a Oldřichov vychází koncepce protipovodňové ochrany z realizace poldru v Oseku nad 

Bečvou, který byl ještě zakotven v Územní plánu velkého územního celku Olomoucké 

aglomerace. 

U většiny obcí nacházejících se v záplavových územích  jsou v územních plánech 

vymezena území pro realizaci protipovodňových opatření. Klíčové pro ochranu území před 

povodněmi bude kromě systému ohrázování obcí také vybudování vodní nádrže či poldru 

Skalička na Hranicku. S ohledem na značné výkyvy srážkových poměrů posledních let se 

problematika protipovodňové ochrany dostává opět do popředí. Území ORP bylo v minulosti 

zasaženo největší povodní v roce 1997, která zanechala značné materiální škody.  

V rámci doplňujících průzkumů byly od obcí zjištěny lokality v zástavbě obcí v 

minulosti postižené lokální záplavou z přívalových dešťů. Vzhledem k značnému výskytu 

svažitých zemědělských pozemků s nízkou retenční schopností se jedná o poměrně častý jev. 

Jedná se například o lokality v obcích Brodek u Přerova, Kokory, Čelechovice, Nelešovice, 

Lazníčky, Lazníky, Pavlovice, Hradčany, Podolí, Líšná nebo Nelešovice. V grafické části, 

konkrétně ve výkrese problémů jsou u vybraných obcí znázorněny taky plochy rozlivu dle 

pozorování. 

 

 

5.7 Kvalita životního prostředí 

 

Vyhodnocení kvality životního prostředí zahrnuje posouzení kvality ovzduší, znečištění 

půdy a vody, hlukového zatížení, ale také i posouzení dostupnosti ploch sídelní a krajinné 

zeleně, využitelné pro účely krátkodobé rekreace.  

 

HLUKOVÉ ZATÍŽENÍ 

 

Hlavním zdrojem hlukové zátěže venkovního prostoru na území ORP je v současné 

době pozemní doprava,  a  to  především  doprava  silniční  a  železniční.  Hygienický  limit  

hluku z pozemní dopravy v chráněném venkovním prostoru je v současné době obecně dán 

ekvivalentní hladinou akustického tlaku v hodnotě 60 dB pro denní dobu (tj. 6.00 – 22.00 hod.) 

a 50 dB (resp. 55 dB v případě hluku ze železniční dopravy) pro noční dobu (tj. 22.00 – 6.00 

hod.). 

Hygienické limity hluku na území ORP Přerov jsou překračovány především podél 

hlavních dopravních tahů (např. území města Přerova nebo Kojetína) a podél železnice (např. 

Citov, Císařov, Rokytnice, Brodek u Přerova, Dluhonice, Přerov, Lověšice, Předmostí, Lýsky, 

Prosenice, Buk, Radvanice). Zvýšené míře zatížení hlukem jsou vystaveny prakticky všechny 

obce ležící na silnicích I. nebo II. třídy. Takto postižené obce jsou vyznačeny rovněž v grafická 

části ÚAP – výkres problémů. Na snížení hlukové i emisní zátěže mají vliv probíhající či 

připravované dopravní stavby na silniční i železniční síti. Jedná se o tyto stavby: 

- mimoúrovňového křížení komunikace I/55 s železniční tratí v Přerově – Předmostí (v 

realizaci) 

- městský průtah I/55 v prostoru přerovského přednádraží (zahájena realizace) 

- rekonstrukce železniční stanice Přerov – 2.stavba (v realizaci) – k. ú. Dluhonice, 

Přerov a Prosenice 

- rekonstrukce železniční stanice Přerov – 3.stavba – k.ú. Rokytnice u Přerova, Brodek 

u Přerova 
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KVALITA OVZDUŠÍ 

 

Dle údajů Českého hydrometeorologického ústavu, je na větší části území ORP, s 

výjimkou části Tovačovska, Kojetínska a oblasti Záhoří,  překročován imisní limit koncentrace 

prachových částic PM10, který je vyhodnocován za období 5 let. Koncentrace další sledované 

látky, kterou je benzo(a) pyren, byla v posledních letech prakticky na celém území ORP rovněž 

nadlimitní. Na kvalitě ovzduší se negativně podílí blízkost ostravské aglomerace a morfologie 

terénu, kdy dochází vlivem výškového proudění k přenosu znečišťujících látek. Oblast 

Moravské brány se vyznačuje na podzim a v zimě velkým počtem inverzních dnů a tudíž 

zhoršenou provětrávatelností škodlivin v ovzduší. K tomu se připojuje vliv emisí z dopravy a 

stacionárních zdrojů, které se nejvíce koncentrují  ve městě Přerově a Kojetíně.  

Největšími zdroji znečištění ovzduší v ORP jsou v současnosti: 

- silniční doprava, a to zejména jako zdroj polétavého prachu, oxidů dusíku a benzenu, 

- stacionární energetické a průmyslové zdroje především na území města Přerova a 

Kojetína – např. Teplárna Přerov, Precheza a.s., Metso Minerals, lihovar Kojetín 

 

Znečištění nezpůsobují pouze výfukové zplodiny, ale i tzv. sekundární emise, kdy prach 

z komunikací je opakovaně zviřován do ovzduší projíždějícími vozidly. Intenzita silničního 

provozu se přitom každoročně neustále zvyšuje. Navíc v zimních měsících se na stavu ovzduší 

dále negativně projevuje provozování domácích topenišť, kde jsou mnohdy spalována 

nekvalitní paliva nebo dokonce odpad.  

Přestože kvalita ovzduší je na území ORP Přerov neuspokojivá, dochází v posledním 

desetiletí k postupné poklesu ročních průměrných koncentrací SO2 a prachový částic PM10. 

Stacionární zdroje znečištění ovzduší evidované v celostátním registru jsou zobrazeny v 

grafické části ÚAP ve výkresu problémů. Úroveň průměrného znečištění prachovými částicemi 

PM10 v období 2015 až 2019 ukazuje následující schéma. 

Schéma S.4: Průměrná koncentrace prachových částic PM10 v µg/m³ za období 2015 - 2019 
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Největší míru znečištění částicemi PM10 vykazuje město Přerov spolu s obcemi, které se 

nacházejí podél hlavních silničních tahů. Naopak nejmenší znečištění ovzduší se nachází 

v okrajových částech ORP, zejména na jihovýchodě a severu území.  

 

Staré ekologické zátěže 

Na území ORP se nenachází žádné staré ekologické zátěže, které by významně ohrožovaly 

kontaminací půdu nebo podzemní vody. 

 

 

5.8 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

 

Zemědělský půdní fond 

 

Území ORP Přerov leží v jedné z nejúrodnějších oblastí Česka. Jedná se o tradiční 

zemědělskou oblast s rozvinutým potravinářským průmyslem. Zemědělská půda zaujímala 

v roce 2019 na území ORP Přerov cca 29 400 ha, což představovalo 73 % z celkové výměry 

ORP. Na výměře zemědělské půdy se podílela orná půda 89 procenty, zahrady a sady více než 

5 procenty, trvalé travní porosty téměř 4 procenty a chmelnice 1,7 procenty. Největší výměry 

chmelnic najdeme v obcích Kokory, Prosenice, Čechy a Buk. Vinice se v rámci ORP vyskytují 

jen velmi omezeně. 

Mezi obcemi s nejmenším podílem orné půdy jsou Přerov se 48 %, Dřevohostice, 

Kokory  a Tovačov shodně s 50 %. Jedná se o obce, na jejichž katastru se vyskytují lesy nebo 

vodní plochy. Město Přerov se vymyká z hodnocení, neboť má velké výměry zastavěných a 

ostatních ploch. Na druhé straně stojí obce  s vysokým podílem orné půdy - Čelechovice 89 %, 

Oplocany a Polkovice (shodně 88 %). Podíly jednotlivých kultur v obcích ukazuje tabulka C.10 

(viz dále).  

Nejproduktivnější zemědělské půdy, které jsou předmětem nejvyšší ochrany při 

vymezování zastavitelných ploch v rámci územně plánovací činnosti,  jsou půdy I. a II. třídy 

ochrany dle klasifikace tzv. bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen „BPEJ“). 

Tyto půdy jsou odnímatelné pro jiné účely jen v případě, že převáží jiný veřejný zájem než je 

ochrany půdy. Nejčastěji to jsou stavby dopravní a technické infrastruktury, nikoli však 

návrhové plochy bydlení či výroby. Do první třídy ochrany jsou na území ORP zařazeny 

bonitně nejcennější půdy, které jsou nejvíce zastoupené v širokých údolních nivách vodních 

toků Moravy a Bečvy. Dle typologie půd se jedná o fluvizemě, černice nebo půdy na spraších, 

tedy černozemě a hnědozemě. Do druhé třídy ochrany jsou zařazeny půdy nadprůměrných 

produkčních schopností rozmístěné na ORP Přerov velmi nepravidelně, často však v 

návaznostech na půdy v první třídě ochrany. Půdy první a druhé třídy ochrany v území zaujímají 

značnou výměru (viz níže Schéma S.5) Zemědělská půda je proto významnou hodnotou území, 

jejíž ochraně by měla být věnována adekvátní pozornost také při územním plánování. 

V řešeném území byly v minulosti realizovány odvodnění zemědělských půd, které jsou 

součástí melioračních opatření sloužících k zúrodňování zemědělských půd. Meliorace jsou 

však často nefunkční nebo byla narušeny orbou, což způsobuje problémy v krajině jako je 

podmáčení půdy, zvýšené riziko vodní eroze nebo celkové nebourání systému proudění vody v 

krajině. 
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Tabulka C.10: Využití půdy v obcích ORP Přerov v roce 2019 

Obec 

Celková 

výměra 

(ha) 

Orná 

půda 

(%) 

Chmelnice 

(%) 

Zahrady 

(%) 

Ovocné 

sady 

(%) 

Trvalé 

travní 

porosty 

(%) 

Lesní 

půda 

(%) 

Vodní 

plochy 

(%) 

Zastavěné 

plochy (%) 

Ostatní 

plochy 

(%) 

Beňov 864,7 77,7 1,9 3,5 0,2 1,6 7,1 0,6 1,6 5,7 

Bezuchov 396,1 71,7 0,0 2,5 2,0 3,0 13,8 0,3 1,7 4,9 

Bochoř 943,6 63,9 0,0 2,6 0,0 0,1 20,9 0,5 2,2 9,9 

Brodek u Přerova 890,8 77,2 0,0 3,0 0,0 1,0 0,0 1,3 3,3 14,2 

Buk 378,2 64,1 10,1 5,4 0,6 0,6 9,2 0,4 1,8 7,8 

Císařov 298,8 87,1 0,0 2,1 0,1 0,6 0,3 1,1 2,5 6,2 

Citov 374,0 57,9 0,0 5,7 0,0 0,4 25,4 2,6 2,1 5,9 

Čechy 455,1 66,9 16,9 2,6 0,4 0,7 3,8 0,6 1,9 5,9 

Čelechovice 213,4 89,4 0,0 2,5 0,0 0,4 0,5 0,4 1,2 5,6 

Dobrčice 220,5 82,8 0,0 3,2 0,2 1,9 4,3 0,9 1,7 5,0 

Domaželice 427,2 76,3 0,7 2,8 0,6 1,0 7,7 1,6 1,9 7,5 

Dřevohostice 847,6 49,6 0,0 4,2 0,7 1,6 30,7 1,6 2,7 8,8 

Grymov 103,7 65,4 0,0 8,3 0,0 9,3 0,0 4,2 2,7 10,1 

Horní Moštěnice 981,8 78,6 0,0 4,7 0,1 1,8 0,4 1,1 2,7 10,7 

Hradčany 532,3 70,9 0,0 2,8 1,7 2,3 8,7 2,2 1,3 10,1 

Kojetín 3109,4 66,2 0,0 2,6 0,2 4,7 11,6 2,3 2,3 10,1 

Kokory 670,5 49,9 19,1 4,8 1,8 4,1 7,9 1,5 2,8 8,1 

Křenovice 904,6 56,0 0,0 2,5 0,2 4,3 23,5 0,6 1,2 11,6 

Křtomil 403,5 76,1 0,0 3,7 1,2 2,6 8,8 1,4 1,8 4,4 

Lazníčky 293,4 67,9 8,3 3,9 2,2 8,8 1,6 0,4 1,5 5,4 

Lazníky 303,0 55,4 10,5 9,8 1,1 10,8 1,3 0,7 3,2 7,2 

Lhotka 190,5 57,2 0,0 4,0 0,2 5,4 23,4 1,2 1,1 7,5 

Lipová 501,0 77,9 0,0 3,1 1,1 1,6 8,6 1,6 1,4 4,8 

Líšná 373,6 81,6 0,0 4,6 0,0 0,9 4,2 1,0 1,5 6,2 
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Obec 

Celková 

výměra 

(ha) 

Orná 

půda 

(%) 

Chmelnice 

(%) 

Zahrady 

(%) 

Ovocné 

sady 

(%) 

Trvalé 

travní 

porosty 

(%) 

Lesní 

půda 

(%) 

Vodní 

plochy 

(%) 

Zastavěné 

plochy (%) 

Ostatní 

plochy 

(%) 

Lobodice 719,3 60,6 0,0 1,9 0,0 1,9 20,9 4,5 2,5 7,6 

Měrovice nad Hanou 791,8 84,4 0,0 2,3 0,1 0,5 0,2 3,2 1,4 7,9 

Nahošovice 293,4 80,5 0,0 3,1 1,5 7,1 1,0 0,3 1,6 4,8 

Nelešovice 316,3 86,4 4,7 2,0 0,1 0,2 0,0 0,4 1,4 4,8 

Oldřichov 94,6 76,8 0,0 6,6 0,0 1,6 0,1 0,8 3,5 10,6 

Oplocany 545,3 88,2 0,0 2,6 0,0 0,1 0,4 1,5 1,7 5,5 

Oprostovice 266,5 83,2 0,0 3,3 0,0 4,7 1,7 1,2 1,3 4,6 

Pavlovice u Přerova 813,7 68,5 0,0 4,6 0,1 2,2 17,1 0,4 1,8 5,3 

Podolí 216,2 68,5 0,0 6,4 0,8 7,3 1,4 0,7 1,4 13,6 

Polkovice 705,7 88,3 0,0 2,7 0,0 0,2 0,4 1,1 1,6 5,6 

Prosenice 625,3 52,8 10,7 3,5 1,0 3,5 4,2 4,1 3,1 17,0 

Přerov 5844,9 47,5 1,2 5,5 0,8 4,4 9,6 1,5 5,0 24,4 

Přestavlky 362,5 53,9 0,0 2,5 0,7 1,6 33,0 0,7 1,6 5,9 

Radkova Lhota 209,8 71,1 0,0 1,9 1,5 2,0 3,0 1,7 1,5 17,4 

Radkovy 252,9 82,1 0,0 3,1 1,1 2,4 1,2 2,0 1,6 6,4 

Radslavice 701,5 82,1 0,0 3,8 0,0 2,9 0,4 2,0 2,5 6,3 

Radvanice 291,4 79,1 6,0 4,6 1,0 1,0 0,6 0,5 1,8 5,2 

Rokytnice 805,8 75,1 0,0 4,9 0,1 2,8 5,1 1,3 2,7 8,0 

Říkovice 388,0 77,3 0,0 3,7 0,0 0,0 0,3 1,6 2,2 14,7 

Sobíšky 291,2 61,9 0,0 2,3 1,5 3,8 17,3 1,0 1,2 11,0 

Stará Ves 931,6 69,4 0,0 2,2 1,3 3,8 12,2 0,3 1,2 9,6 

Stříbrnice 226,7 74,2 0,0 3,5 0,1 1,5 0,1 1,8 1,7 17,0 

Sušice 484,6 74,7 0,0 3,8 0,3 8,6 4,0 1,2 1,7 5,7 

Šišma 435,9 71,7 0,0 4,0 1,2 2,3 8,6 1,0 1,1 10,0 

Tovačov 2276,8 50,3 0,0 1,6 0,1 1,9 6,4 14,4 1,5 23,7 
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Obec 

Celková 

výměra 

(ha) 

Orná 

půda 

(%) 

Chmelnice 

(%) 

Zahrady 

(%) 

Ovocné 

sady 

(%) 

Trvalé 

travní 

porosty 

(%) 

Lesní 

půda 

(%) 

Vodní 

plochy 

(%) 

Zastavěné 

plochy (%) 

Ostatní 

plochy 

(%) 

Troubky 2112,9 51,0 0,0 2,0 0,0 2,1 34,4 1,6 1,9 6,9 

Tučín 486,7 77,6 0,0 4,9 0,0 0,3 0,3 0,2 1,8 14,8 

Turovice 362,7 81,7 0,0 3,5 0,1 1,6 5,0 1,2 1,4 5,5 

Uhřičice 921,8 72,9 0,0 3,1 0,3 0,6 13,0 3,1 1,3 5,8 

Věžky 240,5 85,1 0,0 3,4 1,2 0,1 0,4 1,5 1,9 6,4 

Vlkoš 895,1 73,9 0,0 2,3 0,1 1,1 13,7 1,4 1,8 5,8 

Výkleky 338,7 62,3 2,1 3,2 1,8 11,9 3,8 0,9 2,1 11,9 

Zábeštní Lhota 146,7 51,9 0,0 6,5 3,1 13,2 14,9 1,1 2,3 6,9 

Žákovice 558,9 71,6 0,0 2,5 0,2 4,4 4,5 1,6 1,5 13,8 

Želatovice 442,0 68,5 1,3 4,1 0,0 0,8 0,0 1,7 2,6 21,0 
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Schéma S.5: Rozmístění půd I. a II. třídy ochrany ZPF v obcích ORP Přerov 
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OHROŽENÍ PŮD VĚTRNOU A VODNÍ EROZÍ 

 

Velký podíl nedělených,  velkoplošně obhospodařovaných zemědělských ploch má za 

následek rozvoj vodní a větrné eroze. Procesy vodní a větrné eroze působí značné ztráty na 

úrodnosti půd, zemědělských kulturách, kvalitě povrchových vod apod. Náchylnost půd k vodní 

erozi je závislá na sklonitosti pozemků, délce svahů, půdní struktuře, textuře, propustnosti a 

druhu pěstované plodiny. Podporuje ji snižování podílu organických látek v půdě, velikost 

půdních bloků, zvyšování podílu kukuřice a cukrovky, utužování půd, nevhodná agrotechnika. 

Vodní eroze působí přímé škody na zemědělských kulturách, trvalé snižování půdní úrodnosti 

spočívající v odnosu nejcennějších částeček půdního substrátu a živin a škody způsobené 

zanášením vodních toků a vodních děl, poškozování komunikací a jiných staveb. Za 

nejdůležitější problém vodní eroze lze považovat lhostejnost uživatelů půdy k její kvalitě a 

ochraně a malý společenský tlak na protierozní ochranu v případě, že nedochází k přímému 

poškozování staveb a ohrožování obytné zástavby. 

V rámci průběžné aktualizace ÚAP bylo provedeno šetření mezi starosty obcí a byly 

zjišťovány lokality s projevy eroze. Tyto plochy byly vymezeny v problémovém výkrese a jsou 

součástí katalogu problémů jednotlivých obcí - problémy k řešení v podrobnější dokumentaci. 

Definovány jsou plochy se splachy zemědělské půdy při přívalových deštích (označení 

problému ŽP.1) a lokality, kde přímo dochází k ohrožení zastavěného území extravilánovými 

vodami (U.2). Na základě vyhodnocení v rámci Územní studie krajiny pro území Olomouckého 

kraje (Ageris a Ekotoxa, 2017) dále byly doplněny katastrální území s výskytem ohrožení půdy 

vodní erozí (ozn. ŽP.8). Zákresy půdních celků náchylných k vodní erozi dle uvedené studie 

ukazuje následující schéma.  

 

Schéma S.6: Rozdělení půd dle stupně ohrožení vodní erozí 

 
Zdroj: Územní studie krajiny pro území Olomouckého kraje, 2017. 
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Mezi oblasti s největším ohrožením vodní erozí patří oblast Tršické, Podbeskydské a Litenčické 

pahorkatiny. Jedná se o oblasti s výskytem svažitých pozemků. Pro část území Podbeskydské 

pahorkatiny, konkrétně pro území obcí mikroregionu Moštěnka byla  nedávno zpracována  

společností  Ekotoxa  s.r.o.  studie  „Zpracování  podkladů k realizaci přírodě blízkých 

protipovodňových opatření v Mikroregionu Moštěnka“, která přímo navrhuje vhodná 

protierozní opatření. Tato studie je vhodným podkladem pro územní plány obcí i další 

projektové přípravě jednotlivých opatření. 

Mimo vodní erozi ohrožuje půdu také eroze větrná, která má největší předpoklady pro 

rozvoj v otevřené, bezlesé krajině na pozemcích s širokořádkovými plodinami. Dle výsledků 

analýzy zpracované v rámci Územní studie krajiny pro území Olomouckého kraje se nejvíce 

ohrožené půdy nacházejí v oblasti Moravské brány a nivy řeky Moravy, zejména pak v Přerově 

(část Žeravice a Dluhonice) a okolní obcích s nízkým zastoupením vzrostlé zeleně (viz dále 

Schéma S.7). Intenzitu větrné eroze zvyšují i celkově nízké srážky, omezené  používání  

ozimých  plodin  a  meziplodin a snižování  organického  podílu  v půdě (nízké dávky hnoje a 

zeleného hnojení). Větrná eroze je tak značně proměnlivou veličinou ovlivněnou především 

druhem osevní plodiny a atmosférickými podmínkami. 

 

Schéma S.7: Rozdělení půd dle stupně ohrožení větrnou erozí 

 
Zdroj: Územní studie krajiny pro území Olomouckého kraje, 2017. 

 

Vyhodnocení jednotlivých půdních celků z hlediska jejich členitosti a vhodnosti aplikace 

jednotlivých protierozních opatření ukazuje následující schéma. Můžeme z něj vyčíst, že se 

v území ORP nachází poměrně hodně jednolitých, nečleněných lánů náchylných k erozi. 

Současně v členitějším terénu pahorkatin s výskytem svažitých pozemků je vhodné ke zmírnění 

erozní činnosti aplikovat příslušná agrotechnická opatření či provést zatravnění pozemků. 
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Schéma S.8: Rozdělení půd dle členitosti a druhu vhodných protierozních opatření 

 

 
Zdroj: Územní studie krajiny pro území Olomouckého kraje, 2017. 

 

Negativním jevem velkovýrobního zemědělství je též zhutňování půd, způsobované především 

používáním těžké mechanizace v agrotechnicky nevhodných termínech. Dochází tak k narušení 

vodního a vzdušného režimu půd, projevujícímu se zejména u půd lužních v široké nivě Moravy 

a Bečvy. 

 

Pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Lesnatost ORP je vzhledem k převážně zemědělskému využití krajiny velmi nízká. 

Lesní pozemky zaujímají 4 080 ha, což je 10,2 % z celkové výměry ORP. Ve srovnání s rokem 

2015 došlo k mírnému navýšení výměry lesní půdy, konkrétně o 5 hektarů.  

Nejrozsáhlejší lesní komplexy se nacházejí v nivě Moravy a Bečvy, konkrétně na území obcí 

Troubky (727 ha), Přerov (564 ha), Kojetín (362 ha),  Bochoř (198 ha), Lobodice (150 ha), 

Tovačov (146 ha), Vlkoš (123 ha), Uhřičice (120 ha) a Citov (95 ha). Jedná se většinou o přírodě 

blízká lesní společenstva lužních lesů, často zařazených do evropsky významných lokalit 

Natura 2000 a nadregionálního územního sytému ekologické stability (dále jen ÚSES). 

Další větší lesní komplexy se nacházejí na svazích Podbeskydské pahorkatiny – Dřevohostice 

(261 ha), Stará Ves (114 ha) a Přestavlky (120 ha). Jedná se převážně o smíšené listnaté lesy, 

často  přírodě  blízké  až přirozené,  které jsou  většinou  součástí regionálního a nadregionálního 

ÚSES. 

Lesy Tršické pahorkatiny tvoří většinou jehličnaté monokultury, tedy druhově nevhodné 

porosty, které jsou navíc zasaženy kůrovcovou kalamitou. Ty se nacházejí například na 

katastrálním území Kokory, Čekyně, Lazníky nebo Výkleky. Slouží převážně k hospodářským 
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a částečně také rekreačním účelům. Lesy na jihovýchodě ORP, na okraji Litenčické 

pahorkatiny, jsou soustředěny do lesního celku v katastru Křenovice u Kojetína s výměrou 210 

ha. Jsou ekologicky málo cenné, druhově nevhodné. Část plochy lesů tvoří lesy zvláštního 

určení. Z lesů zvláštního určení zaujímají největší výměru lesy chráněných území – NPR 

Žebračka a Zástudánčí. 

Řada obcí je však naprosto nebo téměř bezlesá – např. Brodek u Přerova, Císařov, 

Grymov, Nelešovice, Oldřichov, Stříbrnice nebo Želatovice. Zejména v těchto obcích je 

žádoucí vysazovat doprovodnou zeleň a realizovat prvky ÚSES, které přispívají k celkové 

ekologické stabilitě krajiny. 

 

 

5.9 Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

 

Úroveň a dostupnost občanské vybavenosti je do značné míry odrazem členité sídelní 

struktury ORP Přerov. Vzhledem k tomu, že žádné sídlo nevykazuje v posledních 20 letech 

natolik výrazný populační růst, který by vyžadoval budování nové občanské vybavenosti, lze 

považovat současnou úroveň a rozmístění vybavenosti za uspokojivé. Pro postihnutí místních 

specifik osídlení se při hodnocení občanské vybavenosti a kategorizaci obcí vychází z výstupů 

Studie sídlení struktury Olomouckého kraje (Geocentrum spol. s.r.o., 2012). Dle této studie 

jsou dle celkové vybavenosti obcí nejlépe vybavena města Přerov (centrum ORP), Kojetín a 

Tovačov (viz níže schéma S.9). Naopak malé obce na severu a východě území ORP vykazují 

nejnižší úroveň občanské vybavenosti a navíc jsou více vzdálené od větších center. Velmi 

dobrou občanskou vybavenost, kterou využívají i okolní obce, mají dále Brodek u Přerova, 

Troubky a Dřevohostice. I další obce, z nichž některé patřily dříve k tzv. střediskovým obcím, 

disponují kvalitní vybaveností. Jedná se o obce Kokory, Rokytnice, Horní Moštěnice, Pavlovice 

u Přerova, Prosenice a Radslavice. Tyto obce soustřeďují základní občanskou vybavenost 

(základní škola I. stupně nebo úplná, lékařská ordinace, pošta či kulturní zařízení). Rozdělení 

obcí dle populační velikosti a občanské vybavenosti, tedy na obce střediskové a nestřediskové, 

uvádí schéma S.10 (viz dále).  
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Schéma S.9: Rozdělení obcí Olomouckého kraje dle celkové vybavenosti 

 

  
 

Zdroj: Studie sídelní struktury Olomouckého kraje, Geocentrum, spol. s.r.o., 2012.



 

Schéma S.10: Kategorizace obcí dle občanské vybavenosti a spádovost malých obcích v ORP Přerov 

 

 
 

Zdroj: Studie sídelní struktury Olomouckého kraje, Geocentrum, spol. s.r.o., 2012 
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Charakteristika jednotlivých typů středisek: 

 

Střediska I (střediska prvního řádu) - minimální velikost 50 000 obyvatel, což v kraji splňuje 

pouze Olomouc. Dalšími požadavky je existence regionální nemocnice, vysoké školy, stálého 

divadla a hypermarketu.  

 

Střediska II (střediska druhého řádu) jsou v podstatě ekvivalentem center ORP. Vyžadována 

je následující úroveň osídlení a vybavení:  

 

Minimální velikost: 10 000 obyvatel  

Zdravotnictví: poliklinika 

Školství: střední škola  

Kultura: divadelní budova nebo sál umožňující hostující představení profesionálního divadla 

Maloobchod: supermarket  

 

Střediska III (střediska třetího řádu) svými parametry mají odpovídat původním střediskům 

osídlení místního významu. Parametry pro zařazení obce do této kategorie jsou následující:  

 

Minimální velikost: 1 000 obyvatel.  

Zdravotnictví: zdravotní středisko, resp. ordinace praktického lékaře.  

Školství: úplná základní škola (první a druhý stupeň).  

Kultura: sál umožňující ochotnická divadelní představení.  

Maloobchod: nákupní středisko.  
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Střediska IV (střediska čtvrtého řádu) jsou z hlediska hierarchizace středisek na nejnižší úrovni 

a poskytují základní vybavenost. Základním předpokladem jejich existence je výskyt obcí v 

okolí bez občasné vybavenosti. V případě, že tyto obce tvoří spádovou oblast k obci s 

elementární vybaveností, lze ji označit jako středisko IV. Taková obec provozuje minimálně 

základní školu s prvním stupněm a je v ní k dispozici prodejna potravin. 

 

NESTŘEDISKOVÉ OBCE A SLABÉ OBCE 

 

Jako nestřediskové obce byla zařazeny všechny obce, které nedisponovaly ani výše 

uvedenou občanskou vybaveností a současně okolní obce nevytvářejí spádovou oblast. 

Jistou výjimkou jsou Prosenice, která jsou spádovou obcí co se týče dojížďky do základní školy 

pro obce Buk, Radvanice, Sobíšky a Zábeštní Lhota. Mezi těmito nestřediskovými obcemi 

najdeme rovněž populačně velké obce v zázemí Přerova s kvalitní občanskou vybaveností, ale 

které současně neobsluhují okolní obce. Jedná se například o obce Rokytnice, Bochoř nebo 

Radslavice.   

Z množině nestřediskových obcí byly vybrány tzv. slabé obce, které mají nejnižší úroveň 

vybavenosti a současně leží mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy vymezené Zásadami 

územního rozvoje Olomouckého kraje. U takto vybraných obcí byla řešena spádovost k větším 

sídlům v okolí, a to včetně dojížďky za prací. Slabší obce většinou vytvářejí shluky nebo pásy, 

v některých případech dokonce radiální obrazce v mírně větší vzdálenosti od spádového centra.  

Největší koncentrace slabších obcí dle občanské vybavenosti se nachází v jihovýchodní části 

ORP Přerov. Tento shluk obcí je tvořen také obcemi z okolních ORP (Lipník nad Bečvou a 

Hranice). Jedná se o největší areál méně vybavených obcí v rámci celého Olomouckého kraje 

(celkem 27 obcí). Je tvořen menšími obcemi s nízkým počtem obyvatel a v jeho středu chybí 

více vybavené sídlo (středisko). Spádovým střediskem pro většinu obcí ležících v území ORP 

Přerov jsou Dřevohostice. 

Z výše uvedeného schématu je rovněž patrné, že některé malé obce v okrajových částech ORP 

spádují za občanskou vybaveností také do center ležících mimo území ORP. Jedná se například 

o Výkleky a Lazníčky spádující do Tršic. Sušice, Oldřichov a Oprostovice mají těsnější vazby 

na Lipník nad Bečvou a podobně Křtomil spáduje zase do Bystřice pod Hostýnem.  

Pro potřeby detailnějšího zmapování struktury občanské vybavenosti obcí je dále uvedeno 

hodnocení rozmístění a dostupnosti jednotlivých druhů občanské vybavenosti. Kromě samotné 

přítomnosti zařízení v obci je sledována jejich vzdálenostní i časová dostupnost, tedy pěšky, 

veřejnou nebo individuální automobilovou dopravou. Vyhodnocení dostupnosti bylo 

provedeno na základě analýzy provedené ve studii Analýza dostupnosti veřejné infrastruktury 

Olomouckého kraje (Urban Planner, s.r.o., Olomouc 2019). Standardy občanské vybavenosti 

jsou převzaty z metodiky Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury (Maier, 2016) a jsou 

vždy uvedeny u příslušné kapitoly. Sídelně strukturální dostupnost, tedy existence zařízení 

v obci, které mají být dle standardu a populační velikosti příslušným zařízením vybaveny, není 

již hodnocena. Tyto standardy jsou totiž u všech sledovaných zařízení splněny.  

Analýza dostupnosti veřejné infrastruktury byla zpracována prostřednictvím dvou typů analýz, 

a to pomocí obslužných zón (tzv. service areas) kolem jednotlivých vstupních bodů (témat) a 

dále pomocí OD matic, které umožňují vypočítat nejkratší (nejrychlejší trasy) pro velké 

množství vstupních počátečních (všechny obydlená adresní místa) a cílových bodů, tj. zařízení 

občanské vybavenosti. Díky tomuto přístupu je analýza oproti metodice Standardy dostupnosti 

(Maier, 2016) výrazně přesnější a rozsáhlejší. Analýza zohledňuje rovněž intenzitu dopravy a 

rozdílnou rychlost na jednotlivých druzích pozemních komunikací. V případě dostupnosti 

veřejnou dopravou se vycházelo z reálných dojezdových časů dle jízdních řádů. 
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Školství 

K základní občanské vybavenosti každého území bezesporu patří školská a vzdělávací zařízení. 

Území je celkově velmi dobře pokryto sítí základních i mateřských škol (viz následující Schéma 

S.11). Mateřské školy se nacházejí přibližně v každé druhé obci ORP, základní školy pro 

I.stupeň najdeme pouze v 15 obcích. Základní školy pro I. i II. stupeň pak sídlí ve všech městech 

a městysech ORP, tedy v Přerově, Kojetíně, Tovačově, Brodku u Přerova a Dřevohosticích. 

Mimo ně najdeme tato zařízení také v bývalých střediskových obcích Horní Moštěnice, 

Kokory, Pavlovice u Přerova a Troubky. Co se týče kapacity školských zařízení, obecně platí, 

že jejich naplněnost je odlišná ve venkovských a městských sídlech. Zatímco na vesnicích je 

nezřídka problém s naplněním minimální kapacity tříd, v případě větších měst je zvláště u 

mateřských škol jejich kapacita zcela naplněná či velmi blízko naplněnosti. Konkrétní údaje o 

naplněnosti jednotlivých mateřských a základních škola nejsou zpracovateli k dispozici, není 

možné proto provést jejich detailní posouzení. Nicméně vzhledem k předpokládané stagnaci či 

mírnému poklesu porodnosti a současně zvýšenému tlaku na veřejné finance v příštích letech, 

lze spíše očekávat částečnou redukci základních škol I. stupně.  

 



 

Schéma S.11: Základní a mateřské školy v obcích ORP Přerov 

 



57  

Rozdělení základních škol dle typu a spádovosti na území ORP Přerov ukazuje následující 

tabulka. 

 

Tabulka C.11: Sídla základních škol v obcích ORP Přerov (stav k 1.1.2020) 

Základní škola (úplná) - sídlo školy, 

spádové obce 

Základní škola - I.stupeň - sídlo 

školy, spádové obce 

Brodek u Přerova (Citov, Císařov, 

Rokytnice) 

Beňov 

Dřevohostice (Radkova Lhota, 

Radkovy, 

Lipová, Křtomil, Turovice, Líšná, 

Domaželice, Čechy, Nahošovice) 

Bochoř 

Horní Moštěnice (Dobrčice, 

Přestavlky, Říkovice, Stará Ves) 

Domaželice 

Kojetín - ZŠ Svatopluka Čecha, ZŠ 

náměstí Míru, ZŠ speciální 

(Stříbrnice, Křenovice, Uhřičice) 

Křenovice 

Kokory Lazníky 

Pavlovice u Přerova (Grymov, 

Radslavice, Sušice, Šišma, Bezuchov, 

Oprostovice, Hradčany) 

Lobodice 

Přerov (Bochoř, Lazníky, Prosenice) Měrovice nad Hanou 

Tovačov (Oplocany, Polkovice. 

Lobodice) 
Polkovice 

Troubky Prosenice (Buk, Radvanice, 

Sobíšky, Zábeštní Lhota) 

Radslavice 

Rokytnice 

 Stará Ves 

Vlkoš 

Želatovice (Tučín, Podolí) 

Zdroj dat: Magistrát města Přerov, oddělení školství, 01/2020. 

 

Z tabulky je patrná poměrně hustá síť základních škol, které dominuje město Přerov s celkem 

8 základními školami. Základní umělecké školy jsou provozovány v Přerově, Tovačově, 

Kojetíně a dále také v Uhřičicích, Křenovicích, Troubkách a Brodku u Přerova. Mimo území 

ORP pak najdeme základní uměleckou školu v Oseku nad Bečvou a Lipníku nad Bečvou. 

V Přerově sídlí celkem 8 středních a 1 vysoká škola (Vysoká škola logistiky). Další střední 

školy se nacházejí v Kojetíně, Tovačově a Křenovicích (viz následující tabulka).  
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Tabulka C.12: Střední školy v obcích ORP Přerov (stav k 12.11.2020) 

Obec Název školy 

Přerov 

Gymnázium Jana 

Blahoslava a Střední 

pedagogická škola, Přerov, 

Denisova 3 

Přerov 
Gymnázium Jakuba Škody, 

Přerov, Komenského 29 

Přerov 
Střední škola technická, 

Přerov, Kouřílkova 8 

Přerov 
Střední průmyslová škola, 

Přerov, Havlíčkova 2 

Přerov 
Střední škola gastronomie a 

služeb, Přerov, Šířava 7 

Přerov 
Střední škola zemědělská, 

Přerov, Osmek 47 

Přerov 

Obchodní akademie a 

Jazyková škola s právem 

státní jazykové zkoušky, 

Přerov, Bartošova 24 

Přerov 
Základní škola praktická, 

Přerov, Malá Dlážka 4 

Kojetín 
Gymnázium, Kojetín,                                     

Svatopluka Čecha 683 

Křenovice 
Odborné učiliště a Základní 

škola, Křenovice 

Tovačov 
Střední škola řezbářská, 

Tovačov, Nádražní 146 

Zdroj: Olomoucký kraj, listopad 2020. 

 

Mimo výše je dále v provozu v Dřevohosticích Výchovný ústav a střední škola s 2 nebo 3-letým 

výučním oborem. V roce 2021 by měla v Přerově zahájit provoz Vyšší odborná škola 

zdravotnická, zaměřená na přípravu budoucích zdravotních sester. 

Domy dětí a mládeže a ostatní volnočasová centra jsou v území rozmístěna nerovnoměrně. 

Nachází se v Přerově (včetně místních částí Předmostí, Vinary a Čekyně), Kojetíně, 

Polkovicích, Vlkoši, Horní Moštěnici, Želatovicích a Domaželicích.  

 

Zhodnocení dostupnosti 

 

Při hodnocení dostupnosti konkrétního zařízení bude vždy hodnocena pěší dostupnost pouze 

pro obce nebo části obce, kde příslušné zařízení sídlí. 

Standardy dostupnosti pro oblast školství dle metodiky (Maier, 2016): 

 

Mateřské školy:  - pěší dostupnost 400m*, 600 m 

- časová dostupnost individuální automobilovou dopravou (dále jen   

IAD) – do 30 minut;  
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• časová dostupnost veřejnou dopravou (dále jen VHD) – do 30 minut 

 
* standard pro území se souvislou kompaktní zástavbou, tj. převážně vícepodlažní blokovou městskou 

zástavbu včetně sídlišť  

 

Standard pěší dostupnosti je pro většinu území splněn pouze u menších obcí, kde mateřská škola 

sídlí. Plošně rozsáhlejší obce (např. Kojetín, Troubky, Rokytnice, Brodek u Přerova, 

Dřevohostice) tento standard již nesplňují. Standard časové dostupnosti IAD a VHD je splněn 

na celém území ORP. Horší dostupnost vzhledem k chybějícímu autobusovému spojení mají 

Turovice a Prusínky, místní část Pavlovic u Přerova. 

 

Základní školy I. a II. stupně  – pěší dostupnost 600m (ZŠ I. stupně), 800 m (ZŠ I. a II. stupně) 

- časová dostupnost  IAD – do 30 minut;  

- časová dostupnost veřejnou dopravou (dále jen VHD) 

 

Standard pěší dostupnosti je pro převážnou většinu území splněn. Pouze u některých plošně 

rozsáhlejších obcí (např. Troubky, Rokytnice, Tovačov) toto již neplatí. Standard časové 

dostupnosti IAD a VHD je splněn na celém území ORP. Horší dostupnost vzhledem 

k chybějícímu autobusovému spojení mají Turovice a Prusínky, místní část Pavlovic u Přerova. 

 

Základní umělecké školy – standard vzdálenostní nebo časové dostupnosti nebyl metodikou 

stanoven. V oblasti Záhoří a Dřevohosticka se žádná základní umělecká škola nenachází, 

zájemci o výuku proto musí dojíždět buď do Oseku nad Bečvou, respektive Lipníku nad Bečvou 

nebo do Bystřice pod Hostýnem.  

 

Zdravotnictví  

Z hlediska hromadných zdravotnických zařízení lze jejich rozmístění považovat za 

vhodné a z pohledu rozmístění obyvatelstva i za pochopitelné. Specializovaná pracoviště jsou 

umístěna v největších sídlech, tedy v Přerově a Kojetíně. Největším zdravotnickým zařízením 

ORP je nemocnice v Přerově, jejíž součástí je i léčebna dlouhodobě nemocných a stanice 

zdravotní záchranné služby. Území ORP Přerov je pokryto zdravotní záchrannou službou 

v zákonem stanoveném dojezdovém čase do 20 minut. Pouze obce Kojetín, Měrovice nad 

Hanou, Stříbrnice a Křenovice je třeba obsloužit s využitím výjezdového stanoviště 

v Kroměříži. Stanice letecké záchranné služby je situována v Olomouci. 

Menší zdravotnická zařízení se nachází kromě Přerova také v Kojetíně (poliklinika) a 

Tovačově (zdravotní středisko). Síť těchto zařízení je doplněna samostatnými ordinacemi 

jednotlivých lékařů. Ordinace lékařů pro dospělé a pro děti najdeme kromě měst ve všech 

větších obcích a rovněž při domovech pro seniory (viz dále Schéma S.12). Lékárnami jsou 

vybaveny i městysy Brodek u Přerova a Dřevohostice. Zubní ordinace najdeme mimo městská 

sídla a městysy také v některých venkovských obcích (Kokory, Troubky, Horní Moštěnice, 

Pavlovice u Přerova). 

Ordinace gynekologie je pak možné navštívit v Přerově, Kojetíně, Tovačově,  Brodku 

u Přerova a Kokorách. Specializovanější lékařské obory jako je psycholog, ortoped nebo  

fyzioterapeut se nacházejí pouze v Přerově a Kojetíně. Oční optiky sídlí také pouze v těchto 

dvou městech.  Lze tedy konstatovat, že síť zdravotnických zařízení je v území poměrně hustá. 

Kapacita jednotlivých zařízení nebyla z důvodu nedostupnosti údajů v rámci této dokumentace 

analyzována. 

 



 

Schéma S.12: Zdravotnická zařízení v obcích ORP Přerov 

 
Zdroj: Analýza dostupnosti veřejné infrastruktury Olomouckého kraje, 2019.  
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Zhodnocení dostupnosti 

 

Standardy dostupnosti pro oblast zdravotnictví dle metodiky (Maier, 2016): 

 

Všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, zubní lékař, gynekologie a 

porodnictví, lékárna – shodně pro všechny lékařské obory - pěší dostupnost 600 m, časová 

dostupnost IAD/VHD  do 35 minut  

 

Standard pěší dostupnosti výše uvedených zdravotnických zařízení je splněn pro většinu 

území obcí, v nichž ordinace sídlí, pouze v některých případech. Větší oblasti 

nesplňující tento standard se nacházejí zpravidla v plošně rozsáhlejších obcích (např. 

v Kojetíně, Tovačově nebo v obcích Troubky, Rokytnice, Horní Moštěnice a Bochoř). 

Současně lze ale konstatovat, většina obsluhovaného území těchto obcí se nachází od 

daného zařízení do 1000 metrů, tedy 15 minut pěší chůze.  

 

Standard časové dostupnosti IAD a VHD je splněn na celém území ORP. 

 

Fyzioterapeut, logoped, psycholog a oční optika – pěší dostupnost – standard není stanoven 

- časová dostupnost IAD/VHD do 35 minut  

 

Standard časové dostupnosti IAD a VHD je splněn na celém území ORP. 

 

Nemocnice, ambulance - časová dostupnost IAD/VHD do 35 minut 

 

Standard časové dostupnosti IAD a VHD je splněn na celém území ORP. 

 

 

Sociální péče 

Na území ORP Přerov se nacházejí zařízení sociální péče a péče o rodinu v Přerově, 

Kojetíně a vybraných venkovských obcích. Vzhledem k postupnému stárnutí populace ORP 

Přerov se problematika péče o seniory stává velmi důležitou. Lze tedy v budoucnosti očekávat 

větší poptávku seniorů po umístění v domovech pro seniory nebo v domech s pečovatelskou 

službou. Před několika lety byl ve městě Přerově rozšířen a zmodernizován domov pro seniory, 

další projekty obdobného rázu by měly pokračovat i v dalších letech. V současnosti se nacházejí 

na území ORP domovy pro seniory kromě Přerova také v Tovačově, Pavlovicích u Přerova a 

Radkově Lhotě (viz níže Schéma S.13). V Přerově, Kojetíně a Brodku u Přerova jsou dále 

zřízeny domy s pečovatelskou službou. V Troubkách a Čechách je provozována pečovatelská 

služba. V obci Rokytnice se nachází zařízení Domov na Zámečku, které slouží primárně pro 

mentálně postižené osoby, ale část areálu je využívána jako domov pro seniory. Obdobné 

zařízení menší kapacity funguje v Kokorách a má i svou pobočku v Dřevohosticích. Mimo tato 

zařízení se na území ORP Přerov vyskytují tato další zařízení: 

 

 Denní stacionář pro seniory - Přerov 

 Azylový dům pro matky s dětmi - Kojetín, Přerov 

 Chráněné bydlení – Dřevohostice 
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 Nízkoprahová centra pro děti a mládež, romská komunitní centra - Přerov 

 Sociální poradny, poradny pro seniory, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – 

Přerov, Kojetín 

 Zařízení sociální rehabilitace a zařízení pro sluchově postižené – Přerov 

 Dětské domovy – Přerov, Stará Ves 

 

Řada těchto zařízení je provozována v Přerově a Kojetíně také z důvodu výskytu sociálně 

vyloučených lokalit. 

 

Zhodnocení dostupnosti 

 

Standardy dostupnosti pro zařízení sociální péče dle metodiky (Maier, 2016): 

 

Středisko pečovatelské služby (včetně domů s pečovatelskou službou), denní  

stacionář pro seniory - pěší dostupnost 600 m, časová dostupnost IAD/VHD  do 30 minut  

 

Standard pěší dostupnosti středisek pečovatelské služby není ve většině obcí splněn. 

V Přerově, Kojetíně a Brodku u Přerova je poměrně velká část obsluhovaného území 

již za touto hranicí. Standard pěší dostupnosti není splněn ani v případě denních 

stacionářů pro seniory, které jsou v území evidovány pouze ve městě Přerově. 

 

Standard časové dostupnosti IAD a VHD je pro oba typy zařízení splněn na celém 

území ORP. 

 



 

Schéma S.13: Zařízení sociální péče v obcích ORP Přerov 
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Kulturní a sportovní zařízení 

Kulturní a společenská zařízení jsou soustředěna zejména v městských sídlech, tedy 

v Přerově, Kojetíně a Tovačově. Za zmínku stojí zejména Městský dům v Přerově a sokolovna 

v Kojetíně, které hostí kulturní a společenské akce. V Přerově najdeme také kino, městskou 

galerii a dvě divadla, z nichž jedno je loutkové. Města Přerov Kojetín jsou pochopitelně také 

dobře vybaveny vnitřními i venkovními sportovišti různého druhu. Přerov disponuje například 

několika fotbalovými a multifunkčními hřišti, rozsáhlým tenisovým areálem, zimním 

stadionem, krytým bazénem, koupalištěm, areálem loděnice, autokrosovým areálem, městskou 

sportovní nebo tenisovou halou. V Kojetíně najdeme sportovní halu, koupaliště nebo areál 

loděnice. V Tovačově najdeme sportovní halu. Vybavenost dalších obcí je odvislá od jejich 

velikosti. V bývalých střediskových obcích se mimo základní vybavenost nacházejí kulturní 

domy/sokolovny a kvalitně vybavené venkovní areály pro společenské akce. Přehled o 

kulturních a sportovních zařízeních včetně vybavenosti hasičskou zbrojnicí a obchodem s 

potravinami ve venkovských obcích a městě Tovačově je uveden v následující tabulce. Tyto 

údaje byly získány  na základě dotazníkového šetření obcí.  

 

Tabulka C.13: Vybraná zařízení občanské vybavenosti venkovských obcí ORP 

Přerov 

Název obce Objekty občanské vybavenosti 

Beňov Knihovna, Kulturní dům nebo víceúčelový sál, Hasičská zbrojnice, Pohostinství, 

Obchod s potravinami, Dětské hřiště - veřejně přístupné, Fotbalové hřiště, 

Víceúčelové hřiště (mimo areály ZŠ a MŠ), Areál jezdectví nebo hippoturistiky 

Bezuchov Knihovna, Kulturní dům nebo víceúčelový sál, Hasičská zbrojnice, Obchod s 

potravinami, Dětské hřiště - veřejně přístupné, Fotbalové hřiště, Víceúčelové hřiště 

(mimo areály ZŠ a MŠ) 

Bochoř Knihovna, Klubovna nebo komunitní centrum (mimo klubovny SDH), Kulturní dům 

nebo víceúčelový sál, Hasičská zbrojnice, Pohostinství, Obchod s potravinami, 

Dětské hřiště - veřejně přístupné, Fotbalové hřiště, Víceúčelové hřiště (mimo areály 

ZŠ a MŠ) 

Brodek u 

Přerova 

Knihovna, Kulturní dům nebo víceúčelový sál, Hasičská zbrojnice, Pohostinství, 

Obchod s potravinami, Dětské hřiště - veřejně přístupné, Fotbalové hřiště 

Buk Knihovna, Kulturní dům nebo víceúčelový sál, Hasičská zbrojnice, Obchod s 

potravinami, Dětské hřiště - veřejně přístupné, hřiště na malou kopanou 

Císařov Knihovna, Kulturní dům nebo víceúčelový sál, Hasičská zbrojnice, Obchod s 

potravinami, Dětské hřiště - veřejně přístupné, Fotbalové hřiště, Víceúčelové hřiště 

(mimo areály ZŠ a MŠ) 

Citov Knihovna, Klubovna nebo komunitní centrum (mimo klubovny SDH), Kulturní dům 

nebo víceúčelový sál, Hasičská zbrojnice, Pohostinství, Obchod s potravinami, 

Dětské hřiště - veřejně přístupné, Fotbalové hřiště, Víceúčelové hřiště (mimo areály 

ZŠ a MŠ) 

Čechy Hasičská zbrojnice, Pohostinství, Dětské hřiště - veřejně přístupné, Koupaliště nebo 

plavecký bazén, Jiná sportoviště nebo zařízení 

Čelechovice Knihovna, Kulturní dům nebo víceúčelový sál, Hasičská zbrojnice, Dětské hřiště - 

veřejně přístupné, Víceúčelové hřiště (mimo areály ZŠ a MŠ) 

Dobrčice Knihovna, Kulturní dům nebo víceúčelový sál, Hasičská zbrojnice, Pohostinství, 

Dětské hřiště - veřejně přístupné, Fotbalové hřiště 
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Název obce Objekty občanské vybavenosti 

Domaželice Knihovna, Kulturní dům nebo víceúčelový sál, Hasičská zbrojnice, Obchod s 

potravinami, Dětské hřiště - veřejně přístupné, Fotbalové hřiště 

Dřevohostice Knihovna, Klubovna nebo komunitní centrum (mimo klubovny SDH), Kulturní dům 

nebo víceúčelový sál, Hasičská zbrojnice, Pohostinství, Obchod s potravinami, 

Dětské hřiště - veřejně přístupné, Víceúčelové hřiště (mimo areály ZŠ a MŠ), Areál 

jezdectví nebo hippoturistiky 

Grymov Knihovna, Hasičská zbrojnice, Dětské hřiště - veřejně přístupné, Klubovna nebo 

komunitní centrum 

Horní 

Moštěnice 

Knihovna, Klubovna nebo komunitní centrum (mimo klubovny SDH), Kulturní dům 

nebo víceúčelový sál, Hasičská zbrojnice, Pohostinství, Obchod s potravinami, 

Dětské hřiště - veřejně přístupné, Fotbalové hřiště, Víceúčelové hřiště (mimo areály 

ZŠ a MŠ), Jiná sportoviště nebo zařízení 

Hradčany Knihovna, Klubovna nebo komunitní centrum (mimo klubovny SDH), Kulturní dům 

nebo víceúčelový sál, Hasičská zbrojnice, Pohostinství, Obchod s potravinami, 

Dětské hřiště - veřejně přístupné, Fotbalové hřiště, Víceúčelové hřiště (mimo areály 

ZŠ a MŠ) 

Kokory Knihovna, Kulturní dům nebo víceúčelový sál, Hasičská zbrojnice, Pohostinství, 

Obchod s potravinami, Dětské hřiště - veřejně přístupné, Fotbalové hřiště, 

Víceúčelové hřiště (mimo areály ZŠ a MŠ) 

Kozlovice 

(Přerov) 

Knihovna, Hasičská zbrojnice, Pohostinství, Obchod s potravinami, Fotbalové 

hřiště, Víceúčelové hřiště (mimo areály ZŠ a MŠ), Koupaliště nebo plavecký bazén 

Křenovice Knihovna, Kulturní dům nebo víceúčelový sál, Hasičská zbrojnice, Pohostinství, 

Obchod s potravinami, Dětské hřiště - veřejně přístupné, Fotbalové hřiště 

Křtomil Knihovna, Obchod s potravinami, Dětské hřiště - veřejně přístupné, Víceúčelové 

hřiště (mimo areály ZŠ a MŠ) 

Lazníčky Knihovna, Kulturní dům nebo víceúčelový sál, Obchod s potravinami, Dětské hřiště 

- veřejně přístupné, Víceúčelové hřiště (mimo areály ZŠ a MŠ) 

Lazníky Knihovna, Kulturní dům nebo víceúčelový sál, Hasičská zbrojnice, Pohostinství, 

Obchod s potravinami, Dětské hřiště - veřejně přístupné, Fotbalové hřiště 

Lhotka Pohostinství 

Lipová Knihovna, Kulturní dům nebo víceúčelový sál, Hasičská zbrojnice 

Líšná Knihovna, Klubovna nebo komunitní centrum (mimo klubovny SDH), Kulturní dům 

nebo víceúčelový sál, Hasičská zbrojnice, Obchod s potravinami, Dětské hřiště - 

veřejně přístupné, Fotbalové hřiště 

Lobodice Knihovna, Kulturní dům nebo víceúčelový sál, Hasičská zbrojnice, Pohostinství, 

Obchod s potravinami, Dětské hřiště - veřejně přístupné, Fotbalové hřiště, 

Víceúčelové hřiště (mimo areály ZŠ a MŠ), workoutové hřiště 

Lověšice 

(Přerov) 

Knihovna, Kulturní dům nebo víceúčelový sál, Pohostinství, Dětské hřiště - veřejně 

přístupné, Fotbalové hřiště 

Měrovice nad 

Hanou 

Knihovna, Hasičská zbrojnice, Pohostinství, Obchod s potravinami, Fotbalové hřiště 

Nahošovice  - 

Nelešovice Knihovna, Hasičská zbrojnice, Obchod s potravinami, Dětské hřiště - veřejně 

přístupné, Víceúčelové hřiště (mimo areály ZŠ a MŠ) 
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Název obce Objekty občanské vybavenosti 

Oldřichov Klubovna nebo komunitní centrum (mimo klubovny SDH), Kulturní dům nebo 

víceúčelový sál, Obchod s potravinami 

Oplocany Knihovna, Kulturní dům nebo víceúčelový sál, Hasičská zbrojnice, Obchod s 

potravinami, Dětské hřiště - veřejně přístupné, Fotbalové hřiště 

Oprostovice Knihovna, Klubovna nebo komunitní centrum (mimo klubovny SDH), Kulturní dům 

nebo víceúčelový sál, Hasičská zbrojnice, Dětské hřiště - veřejně přístupné, 

Fotbalové hřiště, Víceúčelové hřiště (mimo areály ZŠ a MŠ) 

Pavlovice Knihovna, Kulturní dům nebo víceúčelový sál, Hasičská zbrojnice, Pohostinství, 

Obchod s potravinami, Dětské hřiště - veřejně přístupné, Fotbalové hřiště, 

outdoorové hřiště s cvičebními prvky 

Podolí Knihovna, Kulturní dům nebo víceúčelový sál, Hasičská zbrojnice, Pohostinství, 

Dětské hřiště - veřejně přístupné, Fotbalové hřiště, Sportovní klub 

Polkovice Knihovna, Kulturní dům nebo víceúčelový sál, Hasičská zbrojnice, Pohostinství, 

Obchod s potravinami, Dětské hřiště - veřejně přístupné, Fotbalové hřiště, Jiná 

sportoviště nebo zařízení 

Prosenice Knihovna, Kulturní dům nebo víceúčelový sál, Hasičská zbrojnice, Pohostinství, 

Obchod s potravinami, Dětské hřiště - veřejně přístupné, Fotbalové hřiště, 

Víceúčelové hřiště (mimo areály ZŠ a MŠ) 

Přestavlky Knihovna, Kulturní dům nebo víceúčelový sál, Hasičská zbrojnice, Pohostinství 

Radkova 

Lhota 

Knihovna, Kulturní dům nebo víceúčelový sál, Dětské hřiště - veřejně přístupné, 

Víceúčelové hřiště (mimo areály ZŠ a MŠ) 

Radkovy Knihovna, Kulturní dům nebo víceúčelový sál, Hasičská zbrojnice, Pohostinství, 

Dětské hřiště - veřejně přístupné, Fotbalové hřiště 

Radslavice Knihovna, Kulturní dům nebo víceúčelový sál, Hasičská zbrojnice, Pohostinství, 

Obchod s potravinami, Dětské hřiště - veřejně přístupné, Fotbalové hřiště, 

Víceúčelové hřiště (mimo areály ZŠ a MŠ), Koupaliště nebo plavecký bazén, Areál 

jezdectví nebo hippoturistiky, tenisové kurty, dopravní hřiště, střelnice 

Radvanice Knihovna, Klubovna nebo komunitní centrum (mimo klubovny SDH), Kulturní dům 

nebo víceúčelový sál, Hasičská zbrojnice, Pohostinství, Obchod s potravinami, 

Dětské hřiště - veřejně přístupné, Víceúčelové hřiště (mimo areály ZŠ a MŠ), hřiště 

na malou kopanou 

Rokytnice Knihovna, Kulturní dům nebo víceúčelový sál, Hasičská zbrojnice, Pohostinství, 

Obchod s potravinami, Dětské hřiště - veřejně přístupné, Víceúčelové hřiště (mimo 

areály ZŠ a MŠ) 

Říkovice Knihovna, Hasičská zbrojnice, Pohostinství, Obchod s potravinami, Dětské hřiště - 

veřejně přístupné, Fotbalové hřiště, Víceúčelové hřiště (mimo areály ZŠ a MŠ) 

Sobíšky Knihovna, Kulturní dům nebo víceúčelový sál, Hasičská zbrojnice, Dětské hřiště - 

veřejně přístupné 

Stará Ves Knihovna, Kulturní dům nebo víceúčelový sál, Hasičská zbrojnice, Pohostinství, 

Obchod s potravinami, Dětské hřiště - veřejně přístupné, Fotbalové hřiště 

Stříbrnice Knihovna, Kulturní dům nebo víceúčelový sál, Pohostinství, Fotbalové hřiště, 

Víceúčelové hřiště (mimo areály ZŠ a MŠ) 

Sušice Knihovna, Kulturní dům nebo víceúčelový sál, Hasičská zbrojnice, Obchod s 

potravinami, Dětské hřiště - veřejně přístupné 
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Název obce Objekty občanské vybavenosti 

Šišma Knihovna, Kulturní dům nebo víceúčelový sál, Hasičská zbrojnice, Pohostinství, 

Obchod s potravinami, Dětské hřiště - veřejně přístupné 

Tovačov Knihovna, Klubovna nebo komunitní centrum (mimo klubovny SDH), Hasičská 

zbrojnice, Pohostinství, Obchod s potravinami, Dětské hřiště - veřejně přístupné, 

Fotbalové hřiště, Víceúčelové hřiště (mimo areály ZŠ a MŠ), Areál jezdectví nebo 

hippoturistiky 

Troubky Knihovna, Klubovna nebo komunitní centrum (mimo klubovny SDH), Kulturní dům 

nebo víceúčelový sál, Hasičská zbrojnice, Pohostinství, Obchod s potravinami, 

Dětské hřiště - veřejně přístupné, Fotbalové hřiště, Víceúčelové hřiště (mimo areály 

ZŠ a MŠ), Areál jezdectví nebo hippoturistiky, tenisové kurty, sportovní hala, 

volejbalové hřiště 

Tučín Knihovna, Klubovna nebo komunitní centrum (mimo klubovny SDH), Kulturní dům 

nebo víceúčelový sál, Hasičská zbrojnice, Pohostinství, Obchod s potravinami, 

Dětské hřiště - veřejně přístupné, Fotbalové hřiště, Víceúčelové hřiště (mimo areály 

ZŠ a MŠ), Koupaliště nebo plavecký bazén, discgolf park, dům tradic a 

řemesel(muzeum) 

Turovice Hasičská zbrojnice, Pohostinství, Fotbalové hřiště, Víceúčelové hřiště (mimo areály 

ZŠ a MŠ) 

Uhřičice Knihovna, Klubovna nebo komunitní centrum (mimo klubovny SDH), Kulturní dům 

nebo víceúčelový sál, Hasičská zbrojnice, Pohostinství, Obchod s potravinami, 

Dětské hřiště - veřejně přístupné, Fotbalové hřiště 

Věžky Knihovna, Hasičská zbrojnice, Obchod s potravinami, Dětské hřiště - veřejně 

přístupné, Víceúčelové hřiště (mimo areály ZŠ a MŠ) 

Vlkoš Knihovna, Kulturní dům nebo víceúčelový sál, Hasičská zbrojnice, Pohostinství, 

Obchod s potravinami, Fotbalové hřiště, Víceúčelové hřiště (mimo areály ZŠ a MŠ) 

Výkleky Knihovna, Klubovna nebo komunitní centrum (mimo klubovny SDH), Hasičská 

zbrojnice, Pohostinství, Obchod s potravinami, Dětské hřiště - veřejně přístupné 

Zábeštní 

Lhota 

Knihovna, Hasičská zbrojnice, Pohostinství, Obchod s potravinami, Dětské hřiště - 

veřejně přístupné, Fotbalové hřiště, Víceúčelové hřiště (mimo areály ZŠ a MŠ), 

Areál jezdectví nebo hippoturistiky 

Želatovice Knihovna, Hasičská zbrojnice, Pohostinství, Dětské hřiště - veřejně přístupné, 

Fotbalové hřiště, Víceúčelové hřiště (mimo areály ZŠ a MŠ) 

Žákovice Knihovna, Kulturní dům nebo víceúčelový sál, Hasičská zbrojnice, Pohostinství, 

Dětské hřiště - veřejně přístupné, Fotbalové hřiště, Víceúčelové hřiště (mimo areály 

ZŠ a MŠ) 

Zdroj: Dotazníkové šetření obcí, 2020 

 

Nejnižší úroveň vybavenosti mají nejmenší obce ORP, mezi které patří Lhotka, Sobíšky, 

Nahošovice nebo Grymov. Malé obce s nižší vybaveností jsou více koncentrovány v regionu 

Záhoří a Dřevohosticka. Nicméně obecně lze konstatovat, že základní vybaveností, tj. 

knihovnou, venkovním či vnitřním zázemím pro společenské akce, hasičskou zbrojnicí, 

obchodem s potravinami a alespoň fotbalovým hřištěm disponuje většina obcí ORP. Rovněž 

umístění víceúčelového sálu ve všech obcích nad 1000 obyvatel, tak jak stanoví metodika 

standardy dostupnosti (Maier, 2016), je v území ORP splněno. Rozmístění sportovišť ukazuje 

následující schéma. 



 

Schéma S.14: Hřiště a sportoviště v obcích ORP Přerov 
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Zhodnocení dostupnosti 

 

Standardy dostupnosti pro knihovny dle metodiky (Maier, 2016): 

 

Knihovna - pěší dostupnost 1 000 m, časová dostupnost IAD/VHD  do 15 minut  

 

Standard pěší dostupnosti je s výjimkou města Přerova a Kojetína a území prakticky 

splněn ve všech obcích.  

Standard časové dostupnosti IAD je splněn na celém území ORP. Obdobně je to u 

časové dostupnosti VHD, kdy standard nesplňují pouze Turovice a okrajové části 

zástavby některých obcí (např. Kojetín, Rokytnice, Stará Ves).  

 

Dětské hřiště - pěší dostupnost 200 m; standard časové dostupnosti IAD/VHD není stanoven 

 

Standard pěší dostupnosti s výjimkou oblastí s hustou městskou zástavbou 

v Přerově a Kojetíně není splněn v žádné obci. Standard je z tohoto pohledu pro 

venkovskou zástavbu značně přísný. Pokud by byl zvolen například standard 

800 m, do něj by již spadala větší část území obcí. 

 

Hřiště pro mládež a dospělé  - pěší dostupnost 500 m, v obcích do 2 000 obyvatel 1000 m; 

standard časové dostupnosti IAD/VHD není stanoven 

 

Standard pěší dostupnosti splňuje většina obcí. Výjimkou jsou některé lokality 

v obcích Brodek u Přerova, Rokytnice, Troubky a Horní Moštěnice. 
 

Obchody 

Obchody a provozovny služeb jsou podobně jako jiná zařízení občanské vybavenosti 

v území koncentrovány do hlavních center, tedy do Přerova, Kojetína a Tovačova. V Přerově 

najdeme 9 supermarketů a 2 nákupní centra, což je srovnatelný počet s velikostně podobným 

městem Prostějovem. Město Kojetín je vybaveno jedním supermarketem a menšími 

specializovanými prodejnami. Za vyšší úrovní vybavenosti v oblasti obchodu a služeb spáduje 

Přerovsko do Olomouce, Kojetínsko pak díky dobré dopravní dostupnosti do Brna. Venkovské 

obce ORP jsou poměrně dobře vybaveny obchody se míšeným zbožím. Tyto obchody najdeme 

ve většině obcí. Naopak specializované obchody přirozeně najdeme pouze v Přerově, Tovačově 

a Kojetíně (viz následující schéma S.15).  
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Schéma S.15: Zařízení obchodu v obcích ORP Přerov 

 



71  

Pošty 

K základní veřejné vybavenosti obcí patří rovněž pošty. Pošty jsou v území ORP 

poměrně rovnoměrně rozmístěny. Dále za touto službou musí obyvatelé obcí v oblasti Záhoří 

(viz schéma níže). Bankomaty jsou obyvatelům k dispozici v Přerově. 

 

Schéma S.16: Pošty v obcích ORP Přerov 

 
 

 

Zhodnocení dostupnosti 

 

Standard dostupnosti pro pošty dle metodiky (Maier, 2016): 

 pěší dostupnost 2 km 

 časová dostupnost IAD/VHD  do 15 minut 

 

Standard pěší dostupnosti je splněn ve všech obcích, kde pošta sídlí. Standard časové 

dostupnosti IAD je splněn na celém území ORP. Obdobně je to u časové dostupnosti 

VHD, kdy standard nesplňují pouze vybrané lokality některých obcí (např. Rokytnice, 

Beňov, Zábeštní Lhota a Turovice).  

 

CELKOVÉ ZHODNOCENÍ DOSTUPNOSTI OBČANSKÁ VYBAVENOSTI  

Celková úroveň dostupnosti občanské vybavenosti je v ORP Přerov na uspokojivé úrovni. 

Nejlepší vybaveností disponují města Přerov a Kojetín. Z tohoto těží i sousední obce, které tak 

jsou atraktivnější pro novou bytovou výstavbu. Naproti tomu malé obce v oblasti Záhoří 

mají nízkou úroveň vybavenosti a současně leží stranou větších center. 
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5.10 Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

 

Území ORP Přerov leží v místě na křížení páteřních dopravních tahů celostátního 

významu. Prochází ním silnice I. třídy I/55 (Olomouc – Přerov – Uherské Hradiště) a I/47 

(Přerov – Lipník nad Bečvou – Hranice) a jižní částí ORP dálnice D1, které tvoří hlavní tahy 

silniční dopravní sítě v území. Přerov, ležící na křížení těchto tras a dalších silnic II. třídy, je 

také významný železničním uzlem, ve kterém se střetávají dva tranzitní železniční koridory 

mezinárodního významu. Strategický význam má pro region i letiště Přerov, které se má stát 

součástí logistického terminálu kombinované dopravy. Přerov je tedy právem označován jako 

dopravní uzel střední Moravy.  

 

Železniční doprava 

Územím ORP prochází trasy II. tranzitního železničního koridoru  Břeclav - Přerov – 

Hranice na Moravě - Ostrava – Bohumín – Polsko a III. tranzitního železničního koridoru 

(Česká Třebová – Olomouc – Přerov - Ostrava – Bohumín – Slovensko). V současnosti probíhá 

v rámci stavby Rekonstrukce železniční stanice Přerov – 2.etapa modernizace trati, jejímž cílem 

je zrychlení dopravy na dotčených traťových úsecích. Na tuto stavbu má v dalších letech 

navázat vybudování přesmyku na katastrálním území obce Rokytnice.  

Důležitým koridorem regionálního významu je také trať č. 300 Brno – Kojetín – Přerov, 

kde je plánováno zdvoukolejnění a modernizace tratě na rychlost 200 km/h. Současně je tato 

trasa zvažována pro umístění vysokorychlostní tratě v úseku Brno – Přerov. Vysokorychlostní 

trať (dále jen VRT) Brno – Přerov – Ostrava má být napojena na železniční stanici Přerov a III. 

železniční koridor ve směru na Olomouc a Českou Třebovou. V současné době byla dokončena 

aktualizace studie proveditelnosti s tím, že úsek Prosenice – Ostrava-Svinov bude zadán 

k projektové přípravě na začátku roku 2021. Předpokládaná trase VRT se nejvíce přibližuje 

k zastavěnému území obcí Císařov, Rokytnice a Vinary, místní část města Přerova. Z dalších 

tratí, kde by mělo v budoucnu dojít k modernizaci, je i trať propojující Kojetín se 

zlínskou  aglomerací, a sice trať Kojetín – Valašské Meziříčí s plánovanou elektrifikací včetně 

navazujících úseků do Zlína a Vizovic. 

 

Silniční doprava 

 V loňském roce byla dokončena dálnice D1 v úseku Přerov – Lipník nad Bečvou. Na 

zbývající úsek dálnice mezi Říkovicemi a Přerovem byla v nedávné době zamítnuta změna 

územního rozhodnutí, která řešila zejména úpravu mimoúrovňové dálniční křižovatky v 

Předmostí. Zahájení realizace tohoto úseku je po letech náročných příprav bohužel zatím 

v nedohlednu. Celá dálnice kolem Přerova je klíčová i pro napojení plánované strategické 

průmyslové zóny na přerovském letišti. 

V současné době probíhá realizace důležitých staveb na průtahu města Přerova. 

V příštím roce by měla být dokončena stavba I/55 MÚK Přerov – Předmostí. Nedávno byla 

zahájena také stavba městského průtahu na silnic I/55 v prostoru přerovského přednádraží. 

Dobudování těchto staveb spolu s dokončením dálniční sítě má nyní prvořadou prioritu pro 

město Přerov. V horizontu příštích několik let tak snad dojde k tolik očekávanému zklidnění 

dopravy ve městě i dalších obcích, které jsou dnes zatěžovány tranzitní nákladní dopravou. 
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Mezi další významné silniční komunikace regionu patří tyto silnice II. třídy: 

 

 II/150 Votice - Havlíčkův Brod - Sebranice - Prostějov - Valašské Meziříčí 

 II/367 Prostějov - Kroměříž - Tlumačov 

 II/434 Bedihošť - Přerov - Lipník nad Bečvou 

 II/435 Olomouc - Tovačov - Kocourovec - Ústí nad Orlicí - Lanškroun – Zábřeh 

 II/436 Doloplazy – Tršice – Přerov – Chropyně - Kojetín 

 II/490 Říkovice - Holešov - Zlín - Nivnice 

 

V rámci těchto komunikacích jsou vzhledem k jejich trasování zastavěným územím obcí 

plánovány realizace obchvatů a přeložek. Jedná se konkrétně o tyto úseky: 

  

 II/150 v k.ú. Přerov, Turovice, Lipová, Křtomil , Brodek u Přerova 

 II/367 v k.ú. Kojetín, Uhřičice 

 II/434 v k.ú. Přerov, Troubky, Tovačov 

 II/435 v k.ú. Tovačov, Oplocany, Polkovice 

 II/436 v k.ú. Přerov, Bochoř, Věžky a Vlkoš. 

 

Silnice II. a III. třídy jsou v řešeném území ve své poloze stabilizovány, jejich vedení je 

historické a odpovídá historickým dopravním vazbám v území. Současně však jsou tyto 

komunikace ve špatném technickém stavu. Zhoršuje se také stav komunikací v obcích, které 

jsou zatíženy průjezdní nákladní dopravou (objíždění úseků zpoplatněné silnice I/55, 

zkracování cesty k dálnici, objíždění města Přerova, přesun nákladních aut z místních lomů 

apod.). Postupně, dle intenzity dopravy na jednotlivých úsecích a dle jejich dopravního 

významu bude nutno silnice opravovat (dle předepsané kategorie, funkční skupiny a typu). 

Tímto způsobem se budou postupně – dle významu a potřeby - odstraňovat na silnicích 

dopravní závady a upravovat jejich parametry. 

Co se týče intenzity dopravy, v porovnání s předchozími roky dochází k postupnému 

nárůstu zejména tranzitní dopravy. Největší intenzity dopravy jsou na území ORP dosahovány 

ve městě Přerově, kde navíc došlo k dalšímu růstu vlivem nově postaveného úseku dálnice D1 

Přerov, Předmostí – Lipník n. B. Dálnice je zde vyvedena na vnitřní komunikační síť města. 

Největší intenzity byly dle výsledků posledního sčítání dopravy z roku 2016 (viz dále Mapy 

M.1, M.2 a M.3) dosahovány na silnici I/55 v trase Hulín – Přerov – Olomouc a poté na silnici 

I/47 (Přerov – Lipník nad Bečvou – Hranice). Z této komunikace se v loňském roce přenesla 

část dopravní zátěže na nově vybudovaný dálniční úsek z Lipníku nad Bečvou do Přerova -

Předmostí.  

Velmi intenzivní doprava byla zaznamenána také na komunikaci II/434 v úseku Přerov 

– Radslavice. Právě tato komunikace je v poslední době podstatně více zatížena tranzitní 

nákladní dopravou, a to z důvodu realizace stavby mimoúrovňového křížení na silnici I/55 

v Předmostí. Mezi další intenzivně zatížené komunikace patří silnice II/150 (úsek Přerov – 

Želatovice – Dřevohostice), II/436 (zejména úsek Přerov – Chropyně – Kojetín), II/434 (Přerov 

– Troubky  -Tovačov), dále II/435 a navazující II/367 spojující města Kojetín, Tovačov a 

Olomouc. 

Obce ležící na těchto tranzitních tazích jsou intenzivně vystaveny exhalacím a hluku 

z dopravy. Intenzivní kamionová doprava se negativně odráží na stavu komunikací a nezřídka 

poškozuje stavby, které k nim přiléhají. Řešením je tedy dobudování páteřní komunikační sítě 

a klíčových obchvatů, tak jak je to standardem ve vyspělých evropských zemích. 
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Mapa M.1: Intenzita dopravy na území ORP Přerov v roce 2016 – západní část 

 

Zdroj: ŘSD – Sčítání dopravy 2016 

LEGENDA 
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Mapa M.2: Intenzita dopravy na území ORP Přerov v roce 2016 – východní část 

 

 

LEGENDA 
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Mapa M.3: Intenzita dopravy na území města Přerova v roce 2016 

 

Zdroj: ŘSD – Sčítání dopravy 2016 

 

 

Vodní doprava 

Pro plavební  kanál  Dunaj  -  Odra  -  Labe  je  držena  v území  tzv.  územní  rezerva,  

a  to v souladu s Usnesením vlády č. 635/1996 Sb. V řešeném území je uvažován přístav v 

Přerově včetně jeho dopravního napojení. 

 

Letecká doprava 

Jihozápadně od města Přerova je situováno, na katastrálním území obcí Přerov, Bochoř, 

Lověšice a Troubky nad Bečvou, neveřejné mezinárodní a veřejné vnitrostátní letiště se 

smíšeným provozem. Letiště bylo až do 1. 10. 2013 základnou vojenského leteckého provozu. 

V dnešní době  slouží letiště zejména pro civilní potřeby. V jeho areálu by měla       v souladu 

s usnesením vlády vzniknout strategická průmyslová zóna nadregionálního významu. Její 

realizace však byla v nedávné době odložena.  
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Hromadná doprava 

Autobusová a zčásti také železniční doprava Přerovska je realizována v rámci 

Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Autobusovými i vlakovými linkami 

jsou všechny obce a města obslouženy v dostatečné míře. Od ledna 2020 došlo k zavedení 

krajského tarifu IDSOK, který umožnil cestujícím využívat různé dopravní prostředky v rámci 

zónové a časové platnosti jízdenky.  

 

Železniční doprava je provozována na územ ORP na těchto celostátních a regionálních tratích: 

 č. 270 Česká Třebová - Přerov - Bohumín 

 č. 300 Brno - Přerov 

 č. 303 Kojetín - Valašské Meziříčí 

 č. 330 Přerov – Břeclav 

 

Seznam železničních stanic a zastávek na jednotlivých tratích ukazuje následující tabulka. 

 

Tabulka C.14: Stanice a zastávky na železniční síti ORP Přerov 

Trať č. Stanice Zastávky 

č. 270 Česká Třebová - Přerov - 

Bohumín 

Přerov  

 

Rokytnice u Přerova Brodek u Přerova 

Prosenice 

č. 300 Brno - Přerov Přerov Měrovice nad Hanou 

Kojetín Věžky u Přerova 

č. 303 Kojetín - Valašské 

Meziříčí 

Kojetín  

č. 330 Přerov - Břeclav Přerov Horní Moštěnice 

Říkovice 

 

Ve městě Přerově a jeho 12 místní částech je provozována městská hromadná doprava (dále jen 

MHD), kterou zajišťují autobusy s ekologickým pohonem. V ostatních městech MHD 

provozována není. 

 

Vyhodnocení dostupnosti zastávek veřejné hromadné dopravy VHD a MHD 

 

Standard dostupnosti pro zastávky MHD/VHD dle metodiky (Maier, 2016): 

 

- pro obce nad 10 tis. obyvatel – 300 m v kompaktní městské zástavbě (včetně sídlišť), 

500 m v ostatní zástavbě 

- pro obce s méně než 10 tis. obyvateli – 600 až 700 m  

 

Ve městě Přerově je splněn standard pěší dostupnosti na většině území. Jedinou výjimkou 

jsou okrajové části místní části Penčice, které jsou od nejbližší zastávky více vzdálené. 

Tyto části obývá jen velmi málo obyvatel, proto by bylo značně neefektivní doplňovat 

zde další zastávku. Co se týče dostupnosti zastávek autobusové linkové dopravy, 

prakticky ve všech obcích je území velmi dobře pokryto. 
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Doprava v klidu 

 

Parkování a garážování vozidel jak obyvatel, tak i projíždějících turistů a návštěvníků 

území ORP Přerov je problém, který je nutno řešit podrobnější dokumentací jednotlivých sídel. 

Města musí tuto problematiku řešit komplexně s ohledem na obyvatele i návštěvníky, kteří jsou 

zdrojem  příjmů  podnikatelů.  V souladu  s podporou  udržitelných  forem  dopravy  lze  v 

příštích  letech  očekávat  rostoucí  zájem  měst  a  obcí  o  regulaci  parkování  zejména  v 

centrech sídel. Obrovským problém však zůstává nedostatečná kapacita parkovacích ploch v 

sídlištní zástavbě.  Tento problém  se v území ORP týká zejména města Přerova, kde žije  v 

panelových domech značná část obyvatel města. 

Požadavky na fyzickou dostupnost zařízení dopravy v klidu pro osobní automobily 

stanoví jednak § 21 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 

území a dále ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, čl. 14.1.15. Vzhledem k tomu, 

že nejsou k dispozici relevantní podkladová data o parkovištích, jejich dostupnost nemohla být 

vyhodnocena. 

 

Cyklistická doprava 

 

Cyklistická doprava je rozšířena zejména v obcích v rovinaté oblasti Hané a Moravské 

brány. Nejlepší infrastrukturu mají v ORP vybudovanou město Přerov s více než 25 km stezek. 

Velmi dobře je vybaven také městys Brodek u Přerova nebo obce Želatovice, Tučín, 

Radslavice, Grymov a Prosenice, které jsou souvisle propojeny. Několik cyklostezek je 

vybudováno také ve městě Kojetíně. Do ostatních obcí jsou většinou cyklisté nuceni se 

přepravovat po běžných pozemních komunikací, v některých případech i velmi 

frekventovaných. To je také jedním z hlavních důvodů, proč dojížďka do zaměstnání či za 

službami je prozatím rozšířena jen velmi málo. Obecně tedy v území chybí ucelená síť 

cyklistických komunikací. Dobudování bezpečné infrastruktury je tak hlavním předpokladem 

pro další rozvoj cyklistické dopravy coby každodenního dopravního prostředku. Dobrý 

příkladem je město Přerov, kde podíl cyklistické dopravy na celkové dopravě v rámci města 

v roce 2011 činil 12 %.  

Nejvýznamnější cyklostezkou procházející územím ORP je cyklostezka Bečva, která je 

vedena podél řeky Bečvy Moravskou Branou až na Valašsko k jejím pramenům. Jejímu 

plnohodnotnému využití brání dosud chybějící úsek mezi Troubkami a Tovačovem. V 

budoucnu je uvažováno o vybudování dalších cyklostezek, které by mohly sloužit jak 

každodenní cyklistice, tak i cykloturistům. Příkladem je „Arcibiskupská“ stezka propojující 

Kojetín s Tovačovem nebo cyklostezky propojující Přerov s Olomoucí, které mají být 

realizovány v obcích zasažených plánovanou výstavbou dálnice D55. Jedná se o obec 

Rokytnice a Dluhonice, místní část Přerova. 

 

 

Technická infrastruktura 

 

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

 

Většina obcí na území ORP Přerov je vybavena veřejným vodovodem. Chybějící systém 

veřejného zásobování vodou je v obcích Lhotka a Nelešovice. Hlavní dodávka pitné vody pro 

jednotlivé obce je ze Skupinového vodovodu Přerov – Švédské šance a Čekyně, Skupinový 

vodovod Kojetín a Skupinový vodovod Bělotín – Hranice – Lipník n. B. Tyto páteřní vodovody 



79  

jsou napájeny ze zdrojů Tovačov, Klopotovice (mimo území ORP), prameniště Troubky a z 

Ostravského oblastní vodovodu (III. větev v trase Fulnek – Hranice). 

Dále je na území ORP Přerov provozován Skupinový vodovod Záhoří (zdrojem je jímací území 

Ústí v ORP Hranice). Obce Sušice, Radslavice jsou zásobeny vodou z vlastních zdrojů – studna 

Sušice a prameniště Radslavice. Obec Oldřichov je napojen na vodovodní systém Sušic. 

Stávající koncepce zásobování pitnou vodou v řešeném území je vyhovující (s výjimkou  obcí, 

kde vodovod doposud není) a měla by být zachována i do budoucna. 

Z nadmístního hlediska jsou v ORP Přerov zapracovány tyto vodohospodářské záměry ze ZÚR 

OK: 

- plocha zátopy suché nádrže Domaželice 

- plocha vhodná pro akumulaci vod – vodní nádrž Radkovy 

 

ODKANALIZOVÁNÍ 

 

Město Přerov a město Kojetín jsou odkanalizovány s napojením na městskou čistírnu 

odpadních vod (dále jen ČOV). Výjimkou jsou některé místní části, kde napojení na čistírnu 

odpadních vod doposud chybí. V Přerově se jedná o místní části Penčice a Lýsky, v Kojetíně 

pak o Kovalovice. Stav kanalizační sítě se liší obec od obce. Velká část stok staršího data však 

vyžaduje postupnou výměnu. Jelikož se jedná o nákladnou investici, zvláště malé obce na ni 

obtížně získávají finance. Od roku 2016 byly kompletně vybudovány či rekonstruovány 

kanalizační řady a doplněno napojení na ČOV v obcích Čechy, Hradčany, Kokory, Nelešovice, 

Křenovice a Stříbrnice. Několik dalších obcí právě realizuje novou kanalizaci. Jedná se o obce 

Čelechovice, Lobodice, Oplocany a Polkovice. V příštím roce zahájí realizaci obec Lazníčky. 

Přečištění odpadních vod v ČOV přispívá k větší kvalitě vod ve vodotečích, do kterých byla 

původní kanalizace vyústěna.  

 

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM, TEPLEM 

 

Územím ORP Přerov prochází páteřní VTL plynovod DN 700 Hrušky – Příbor a dále 

síť dálkových a místních VTL plynovodů zásobujících územ Olomouckého kraje. 

V Lobodicích se nachází podzemní zásobník plynu.  

Území ORP Přerov se týkají následující záměry vymezené v platných Zásadách územního 

rozvoje Olomouckého kraje: 

 VTL plynovod Moravia – úsek Tvrdonice - Libhošť  

 VTL plynovod Kralice nad Oslavou - Bezměrov 

 

Všechny obce v řešeném území ORP Přerov jsou plynofikovány. 

V řešeném území ORP Přerov je provozováno centrální zásobování teplem (CZT) v Přerově a 

Kojetíně, a to prostřednictvím centrální teplárny (teplárna Přerov) nebo prostřednictvím 

sídlištních či blokových kotelen na zemní plyn. V ostatních obcích je zásobování teplem 

decentralizované.  

 

ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ 

 

Z nadmístního hlediska jsou v ORP Přerov zapracovány tyto záměry ze ZUR: 

- zdvojení vedení VVN 400 kV č. 456 Nošovice – Prosenice 
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- zdvojení vedení VVN 400 kV Prosenice – Otrokovice  

- zdvojení vedení VVN 400 kV Krasíkov - Prosenice 

- územní rezervu pro koridor nových vedení 400 kV sloužící k vyvedení elektrického 

výkonu 

- z plánovaného velkého energetického zdroje v Blahutovicích (Moravskoslezský kraj) 

 

Na území ORP se nenacházejí klasické zdroje elektrické energie a proto je celé území 

charakteristické importem elektrické energie z jiných regionů. Výjimku tvoří fotovoltaické či 

malé vodní elektrárny. 

V řešeném území se nachází významný uzel přenosové soustavy v obci Prosenice – 

transformační stanice 400/220/110 kV Prosenice. Dále se v území nachází rozvodny TS 110 

kV Přerov – Dluhonice a Kojetín – Račov. 

S výjimkou centrální části měst Přerov a Kojetín je naprostá většina vedení venkovního 

provedení, převážně na betonových sloupech. Přenosová kapacita vedení i transformačních 

stanic je z hlediska rozvoje území dostatečná. 

 

SPOJE, TELEKOMUNIKACE 

 

Obce ORP Přerov jsou napojeny na telekomunikační síť prostřednictvím kabelových 

rozvodů. Mimo to procházím územím ORP dálkové telekomunikační kabely a radioreléové 

trasy. V obci Stará Ves se nachází centrální radiový vysílač Holý Kopec. Na území ORP se 

nachází několik zařízení mobilních operátorů. Některé z venkovských obcí si nechali v poslední 

době vybudovat optickou síť (např. Beňov, Rokytnice, Bochoř, Čechy nebo Dobrčice). Město 

Přerov provozuje svou metropolitní síť. 

 

 

Nakládání s odpady 

 

Nakládání s odpady na území ORP Přerov se v současnosti kromě příslušných 

legislativních předpisů řídí především Plánem odpadového hospodářství Olomouckého kraje a 

obecně závaznými vyhláškami jednotlivých měst a obcí. Ke sběru využitelných složek 

komunálního odpadu na území ORP slouží sběrná místa (stanoviště sběrných nádob na 

veřejných prostranstvích) a sběrná střediska odpadů - komerčně provozované sběrny 

druhotných surovin jen zčásti zahrnuté do systému nakládání s odpady. Nebezpečné složky 

komunálního odpadu lze převážně ukládat v sběrných střediscích odpadů (na území ORP to 

jsou skládky Hradčany a Němčice nad Hanou) nebo je možno využít  formy mobilního  svozu  

speciálním  vozidlem.  Zbytkový komunální odpad  je z Přerovska svážen na skládky v Přerově 

– Žeravicích (komunální odpad) a v Hradčanech (nebezpečný i komunální odpad). Pro 

Tovačovsko a Kojetínsko je zřízena skládka v Němčicích nad Hanou. Mimo město Přerov 

provozují sběrné dvory městys Brodek u Přerov, město Tovačov a obec Troubky.  

V souvislosti s tříděním odpadů jsou všechny obce správního obvodu povinny určit místa, kam 

mohou občané odkládat komunální odpad a třídit jej. V souladu se zákonem o odpadech jsou 

občané povinni třídit odpad na papír, sklo, PET lahve, nápojové kartony, nebezpečný odpad, 

objemný odpad a zbytkový odpad. 

V rámci energetické koncepce Olomouckého kraje se uvažuje o vybudování centrální spalovny 

odpadu pro celý Olomoucký kraj. V souladu se změnou zákona o odpadech bude v příštích 

letech vyvíjen tlak na snížení množství ukládaného komunálního odpadu a současně na zvýšení 

podílu recyklovaného odpadu. 
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5.11 Ekonomické a hospodářské podmínky 

 

Poloha ORP vůči hlavním metropolitní oblastem Česka, které jsou tahouny české 

ekonomiky, a dále struktura ekonomických činností ovlivňuje celkovou ekonomickou 

vyspělost. Co se týče ukazatele průměrné mzdy, řadí se ORP, respektive Olomoucký kraj, mezi 

regiony s podprůměrnou mzdou při srovnání s jinými kraji. Cílem dalšího rozvoje oblasti by 

proto měl rozvoj činností s vyšší přidanou hodnotou. Klíčovou roli pro další rozvoj celého 

regionu proto bude mít město Přerov, ekonomické a správní centrum ORP.  

Přerov je městem s bohatou průmyslovou tradicí, které leží na křižovatce páteřních 

dopravních tahů v regionu Střední Moravy. Představuje nezastupitelný stabilizační a rozvojový 

prvek pro okolní venkovský prostor. Zde se koncentruje nejvyšší podíl ekonomických a sociální 

aktivit, které jsou představovány vyšším podílem a rozmanitou strukturou výrobního sektoru 

(sekundéru) a především však služeb (terciéru), případně pak služeb s vysokou přidanou 

hodnotou (kvartéru). Nevýhodou zdejší ekonomiky ještě donedávna byl vysoký podíl velkých 

průmyslových podniků na zaměstnanosti. V případě ukončení činnosti některého z nich tak 

dopad na pracovní trh byl velmi citelný. V současné době z velkých podniků působí v Přerově 

společnosti Precheza, Meopta – optika, Olympus Medical Products nebo Metso Czech 

Republic. Velikostí podniků i významem se Přerovu sice města Kojetín a Tovačov nevyrovnají, 

nicméně jejich role je i v občanské vybavenosti, kterou zabezpečují pro okolní obce. Mezi 

ostatními obcemi ORP vynikají co do počtu obsazených pracovních míst Dřevohostice, Horní 

Moštěnice, Prosenice a Troubky (viz níže Tabulka C.15). Toto rozložení center a menších 

spádových obcí potvrzují i hlavní směry dojížďky za prací. 

 

Tabulka C.15: Obsazená pracovní místa v obcích ORP v roce 2015 

Obec 

Počet 

obsazených 

pracovních míst 

Přerov 24121 

Kojetín 1673 

Tovačov 684 

Horní Moštěnice 581 

Prosenice 417 

Troubky 405 

Dřevohostice 391 

Želatovice 322 

Kokory 297 

Brodek u Přerova 262 

Rokytnice 252 

Lobodice 181 

Pavlovice u 

Přerova 166 

Radkova Lhota 139 

Měrovice nad 

Hanou 110 

Domaželice 107 

Beňov 104 

Polkovice 104 

Radslavice 102 
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Obec 

Počet 

obsazených 

pracovních míst 

Křenovice 98 

Bochoř 94 

Stará Ves 87 

Citov 82 

Sušice 79 

Vlkoš 77 

Čechy 53 

Šišma 43 

Lazníky 41 

Radvanice 40 

Uhřičice 39 

Oplocany 38 

Výkleky 33 

Lipová 28 

Hradčany 27 

Říkovice 24 

Tučín 24 

Stříbrnice 23 

Bezuchov 22 

Věžky 21 

Zábeštní Lhota 21 

Líšná 20 

Přestavlky 18 

Dobrčice 17 

Buk 16 

Císařov 14 

Oldřichov 13 

Podolí 13 

Grymov 12 

Radkovy 12 

Sobíšky 11 

Žákovice 11 

Čelechovice 10 

Křtomil 9 

Oprostovice 9 

Nahošovice 5 

Turovice 5 

Lhotka 4 

Lazníčky 3 

Nelešovice 1 

SO ORP Přerov 31615 

Zdroj dat: MF ČR; data k 1. 12. 2015 
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Podnikatelské subjekty sídlící v ORP Přerov mají poměrně diverzifikovanou strukturu, a to jak 

velikostní, tak i oborovou. Dle statistických údajů byl v roce 2011 největší podíl obyvatelstva 

ORP Přerov zaměstnán v průmyslu (28,7 %). V zemědělství pak pracovalo 2,7 % (méně než v 

celém Olomouckém kraji) s tím, že ve venkovských obcích byl tento podíl významně vyšší. Ve 

stavebnictví pracovalo 7,1 % obyvatelstva. Ostatní pracovali v nejrůznějších odvětvích služeb, 

především v oblasti školství, zdravotnictví a sociální činností, obchodu, opravárenství, dopravy, 

pošty a telekomunikací. 

Ve městě Přerově, coby hlavním průmyslovým centrem ORP, je nejvíce zastoupen 

průmysl chemický, strojírenský, optický a potravinářský. Kojetín je v regionu známý 

lihovarnictvím, Tovačov zase výrobou betonových výrobků (podnik Topos Prefa s.r.o.) a 

těžbou štěrkopísku. Ve  vybraných venkovských obcích jsou v provozu zemědělská družstva  

(Dřevohostice, Horní Moštěnice, Vlkoš, Troubky, Kokory a Želatovice) a podniky průmyslové 

výroby. Nejvýznamnějšími podniky co do počtu zaměstnanců jsou Hanácká potravinářská 

společnost v Prosenicích (výroba cukru), Betonika v Lobodicích (výroba betonových výrobků 

pro stavební účely) a slévárna v Beňově (výroba odlitků z neželezných kovů). Z oblasti 

potravinářského průmyslu za zmínku stojí výroba piva v pivovaru Zubr v Přerově, Pekárna 

Racek v Přerově a zpracování minerálních vod v závodu Hanácká kyselka v Horní Moštěnici. 

Významné zastoupení má ve městě Přerově a Kojetín také stavebnictví. Přerov je rovněž známý 

opravou kolejových vozidel s nejvýznamnějším podnikem DPOV a.s. Přehled všech výrobních 

i nevýrobních podniků s více než 25 zaměstnanci je uveden v samostatné příloze (vit tabula I.1) 

ORP Přerov má mimořádně příznivé podmínky pro zemědělství. Je to však výhoda 

dvousečná, protože rozvoj zemědělství přináší pracovní příležitosti a zajišťuje údržbu krajiny, 

ale na druhé straně je to podnikání s mnoha riziky způsobené nejen problémy s umístěním zboží 

na trhu. Navíc jsou v zemědělství relativně nízké příjmy a zemědělské regiony v ČR dlouhodobě 

patří k regionům s nejnižšími příjmy. Celkově je tato situace způsobena poklesem produkce 

všech zemědělských komodit z rostlinné i živočišné výroby. Hlavním faktorem, který 

zapříčiňuje propad produkce, je výrazné meziroční snížení cen placených zemědělský 

prvovýrobcům. Prudké snížení zemědělské výroby se promítlo i do snížení hospodářského 

výsledku odvětví. 

Co se týče míry nezaměstnanosti, mezi lety 2015 a 2020 došlo jak v území ORP Přerov, 

tak v Olomouckém kraji i celém Česku k poklesu nezaměstnanosti. Nicméně v dalším období 

lze vlivem současné pandemie a dopadů na hospodářství očekávat její postupný nárůst. Dle 

statistiky podíl nezaměstnaných osob k 30. 19. 2020 pro ORP dosáhl hodnoty 4,1 %, což je 

téměř poloviční hodnota než v roce 2015 (7,7 %). Nezaměstnanost tak byla mírně vyšší než v 

Olomouckém kraji i celé ČR (viz níže Graf G.1).  
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Graf G.1: Podíl nezaměstnaných ve městě Přerově, ORP, kraji a ČR v letech 2015 a 2020 

 
Zdroj dat: MPSV; data aktuální k prosinci daného roku 

 

Z obcí ORP vykazovaly největší podíly nezaměstnaných Měrovice nad Hanou a Uhřičice na 

Kojetínsku a většinou malé obce v periferních oblastech ORP – např. Líšná, Křtomil, Oldřichov 

nebo Podolí (viz níže tabulka C.16). 

 

Tabulka C.16: Podíl nezaměstnaných v obcích ORP Přerov v letech 2015 a 2020 

Název obce 

  

Rok 

2015 2020*  

Beňov 10,4 3,0 

Bezuchov 4,1 2,4 

Bochoř 6,5 3,3 

Brodek u Přerova 7,5 3,2 

Buk 8,1 4,4 

Císařov 8,1 2,7 

Citov 7,0 2,8 

Čechy 9,0 5,8 

Čelechovice 12,2 1,2 

Dobrčice 6,2 3,4 

Domaželice 4,7 3,6 

Dřevohostice 7,6 3,8 

Grymov 4,1 0,9 

Horní Moštěnice 7,7 3,7 

Hradčany 4,5 2,6 

Kojetín 9,2 5,0 

Kokory 7,3 3,2 

Křenovice 6,2 3,9 

0

2

4

6

8

10

12

2015 2020*

P
o

d
íl

n
e

z
a

m
ě

s
tn

a
n

ý
c

h
 o

s
o

b
[%

]

Nezaměstnanost v letech 2015 a 2020

Přerov ORP Přerov Olomoucký kraj Česká republika



85  

Název obce 

  

Rok 

2015 2020*  

Křtomil 6,6 6,4 

Lazníčky 6,4 4,5 

Lazníky 8,0 3,6 

Lhotka 10,5 - 

Lipová 6,6 1,1 

Líšná 5,7 9,0 

Lobodice 11,3 4,1 

Měrovice nad Hanou 19,4 10,3 

Nahošovice 10,8 3,9 

Nelešovice 6,1 4,1 

Oldřichov 6,3 6,3 

Oplocany 12,1 3,5 

Oprostovice 3,4 1,8 

Pavlovice u Přerova 7,0 3,8 

Podolí 8,4 6,5 

Polkovice 9,3 3,4 

Prosenice 7,9 5,4 

Přerov 9,6 6,0 

Přestavlky 6,1 3,3 

Radkova Lhota 2,3 1,1 

Radkovy 10,1 5,0 

Radslavice 6,5 3,0 

Radvanice 11,1 5,3 

Rokytnice 5,0 2,9 

Říkovice 7,1 3,7 

Sobíšky 13,5 6,5 

Stará Ves 6,7 5,0 

Stříbrnice 14,7 5,0 

Sušice 4,9 3,7 

Šišma 6,5 4,3 

Tovačov 8,1 3,0 

Troubky 5,5 2,7 

Tučín 6,5 3,4 

Turovice 9,8 4,6 

Uhřičice 7,7 6,7 

Věžky 3,4 3,5 

Vlkoš 6,6 5,3 

Výkleky 8,6 2,7 

Zábeštní Lhota 6,8 0,9 

Žákovice 6,9 2,0 

Želatovice 5,8 4,4 

ORP Přerov 7,7 4,1 



86  

Název obce 

  

Rok 

2015 2020*  

Olomoucký kraj 7,0 3,6 

Česká republika 6,2 3,8 

Zdroj:MPSV; * data k 30.9.2020 

 

Nadprůměrnou nezaměstnanost ve srovnání s průměrem ORP Přerov vykazují i města Přerov a 

Kojetín. To je částečně ovlivněno i přítomností tzv. sociálně vyloučených lokalit a v případě 

Kojetína také podprůměrnou nabídkou pracovních příležitostí. Tyto lokality jsou mimo jiné 

postiženy vysokou mírou nezaměstnanosti, která dosahuje často až 90 %. 

Sociálně vyloučené lokality města Přerova patří mezi největší v Olomouckém kraji. Ve 

městě Přerově bylo zmapováno celkem 5 sociálně vyloučených lokalit, ve kterých žilo v roce 

2006 cca 2500 obyvatel. Jejich řešením se město Přerov zabývá v posledních letech 

systematicky, a sice cestou nasazení tzv. asistentů prevence kriminality. Druhá největší 

problémová lokalita s cca 250 až 300 obyvateli se nachází ve městě Kojetíně. Značný počet 

sociálně ohrožených či vyloučených obyvatel vykazují také obce Měrovice nad Hanou (cca 140 

osob) a Uhřičice (60 osob). Tito obyvatelé často obývají chátrající domy, kde není řádně 

zabezpečeno zásobení energiemi či vytápění.  

Dle Strategie regionálního rozvoje (SRR) ČR 2021 je území ORP Přerov zařazeno mezi 

hospodářsky a sociálně ohrožená území. To znamená, že ORP Přerov spadá na základě daných 

ukazatelů (míra nezaměstnanosti, saldo migrace, bytová výstavba, HDP) do skupiny obcí, které 

vykazují celkově horší životní úroveň a méně rozvojových příležitostí. V tomto případě nese 

vinu především vyšší podíl nezaměstnaných a negativní hrubá míra migračního salda. Vyšší 

míra nezaměstnanosti je zčásti důsledkem úpadku vybraných odvětví průmyslové výroby (např. 

Kazeto, Meopta - optika, Gambro, Přerovské strojírny) a zčásti výskytem sociálně vyloučených 

lokalit zejména v Přerově a Kojetíně.  

Většímu hospodářskému rozvoji území by zcela jednoznačně napomohlo dokončení 

dálnice D1 a modernizace koridorových tratí, včetně případné výstavby vysokorychlostní trati 

Brno – Přerov - Ostrava. Významný rozvojovým impulsem by byla rovněž realizace strategické 

průmyslové zóny na letišti Přerov a terminálu kombinované dopravy. Je třeba rovněž 

eliminovat problémy na straně vzdělanostní a kvalifikační struktury obyvatelstva a přispět ke 

zvýšení mobility pracovních sil (zejména v oblasti Kojetínska).  

V roce 2019 činil počet ekonomických subjektů v ORP Přerov 15 970, což po přepočtení 

na 100 obyvatel představuje necelých 20 ekonomických subjektů. Ve srovnání s Olomouckým 

krajem i ČR to je podprůměrná hodnota. Počet ekonomických subjektů přepočtený na 100 

obyvatel, tedy míru podnikatelské aktivity, v jednotlivých obcích v roce 2019 ukazuje 

následující přehled. 
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Tabulka C.17: Míra podnikatelské aktivity v obcích ORP Přerov v roce 2019 

Obec 
Míra 

podnikatelské 

aktivity 

Lhotka 34,9 

Polkovice 22,2 

Citov 21,9 

Zábeštní Lhota 21,7 

Čelechovice 21,6 

Grymov 21,5 

Přerov 21,4 

Sušice 21,3 

Bezuchov 21,1 

Beňov 21,0 

Domaželice 20,4 

Bochoř 20,3 

Prosenice 20,3 

Křtomil 20,2 

Oldřichov 19,8 

Oprostovice 19,8 

Horní Moštěnice 19,5 

Lazníky 19,1 

Hradčany 19,0 

Radvanice 18,9 

Věžky 18,8 

Tovačov 18,8 

Turovice 18,6 

Kojetín 18,6 

Kokory 18,5 

Lazníčky 18,4 

Vlkoš 18,4 

Dobrčice 18,3 

Měrovice nad Hanou 18,3 

Stará Ves 18,3 

Přestavlky 18,1 

Želatovice 18,1 

Radkovy 18,1 

Brodek u Přerova 18,0 

Pavlovice u Přerova 17,8 

Podolí 17,6 

Křenovice 17,5 

Výkleky 17,5 

Oplocany 17,3 

Tučín 17,2 

Rokytnice 17,2 
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Obec 
Míra 

podnikatelské 

aktivity 

Lobodice 17,2 

Troubky 17,1 

Radslavice 16,9 

Nelešovice 16,9 

Sobíšky 16,7 

Dřevohostice 16,6 

Nahošovice 16,6 

Čechy 16,1 

Žákovice 16,0 

Císařov 15,8 

Uhřičice 15,1 

Líšná 14,9 

Šišma 14,7 

Říkovice 14,6 

Lipová 14,2 

Stříbrnice 13,7 

Buk 13,2 

Radkova Lhota 11,3 

ORP Přerov 19,9 
Zdroj dat: ČSÚ 

 

Tento ukazatel bohužel nezohledňuje velikostní strukturu subjektů a ani skutečnost, zda jsou 

subjekty v provozu. Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že města Přerov, Kojetín i Tovačov, 

která by měla vykazovat největší ekonomickou aktivitu, zaostávají v tomto ukazateli za 

vybranými venkovskými obcemi. To je dáno především odlišnou velikostní strukturou podniků, 

kdy ve městech se častěji setkáváme s většími podniky. 

Důležitým ukazatelem ekonomické situace obcí jsou i jejich rozpočtové příjmy. Ty totiž 

přímo ovlivňují schopnost obcí realizovat významnější investice do jejich infrastruktury. 

Daňové příjmy obcí ORP ukazuje následující přehled. 

 

Tabulka C.18: Daňové příjmy obcí v roce 2018 

Obec 
Daňové příjmy obce 

(v Kč) 

Daňové příjmy obce 

na 1 obyvatele (v Kč) 

Přerov 734 945 460 17 018 

Kojetín 95 462 010 15 642 

Tovačov 42 047 322 17 044 

Hradčany 31 268 099 102 856 

Troubky 30 602 283 14 979 

Brodek u Přerova 28 411 348 14 496 

Horní Moštěnice 25 433 665 15 148 

Dřevohostice 23 133 262 15 453 

Rokytnice 20 878 184 13 673 

Kokory 17 267 603 14 835 
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Obec 
Daňové příjmy obce 

(v Kč) 

Daňové příjmy obce 

na 1 obyvatele (v Kč) 

Radslavice 16 016 977 13 784 

Bochoř 13 557 663 13 792 

Prosenice 12 697 333 16 093 

Pavlovice u 

Přerova 
11 369 932 15 748 

Lobodice 10 679 030 14 277 

Lipová 10 470 171 14 582 

Měrovice nad 

Hanou 
10 381 985 14 768 

Vlkoš 10 278 395 14 621 

Stará Ves 9 735 528,95 15 404 

Beňov 9 674 771 14 291 

Želatovice 8 136 459 15 294 

Polkovice 8 129 413 16 162 

Domaželice 7 907 924 14 021 

Uhřičice 7 766 430 14 821 

Lazníky 7 527 776 13 812 

Křenovice 7 298 543 17 093 

Citov 6 897 173 12 820 

Říkovice 6 273 121 13 291 

Tučín 6 122 757 13 915 

Křtomil 5 420 248 12 784 

Buk 5 291 615 13 925 

Sušice 4 665 315 14 399 

Oplocany 4 556 910 14 512 

Čechy 4 463 955 13 446 

Líšná 4 059 301 15 795 

Výkleky 4 038 774 14 580 

Císařov 4 000 142 13 423 

Lipová 3 844 887 14 136 

Přestavlky 3 666 479 13 333 

Radvanice 3 666 061 13 187 

Stříbrnice 3 567 772 12 518 

Žákovice 3 457 104 14 465 

Šišma 3 094 601 14 327 

Turovice 3 069 178 13 403 

Bezuchov 2 965 322 15 207 

Lazníčky 2 948 510 14 525 

Dobrčice 2 855 179 12 861 

Podolí 2 817 154 13 415 

Nelešovice 2 815 914 14 222 

Věžky 2 738 650 12 918 

Radkova Lhota 2 554 900 12 904 

Nahošovice 2 429 671 14 725 

Zábeštní Lhota 2 176 422 12 580 

Radkovy 2 139 007 14 356 

Sobíšky 2 128 379 14 479 

Grymov 2 003 347 12 290 

Čelechovice 1 895 092 15 161 
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Obec 
Daňové příjmy obce 

(v Kč) 

Daňové příjmy obce 

na 1 obyvatele (v Kč) 

Oprostovice 1 417 584 16 484 

Oldřichov 1 393 801 12 120 

Lhotka 1 046 048 16 872 

 

Z uvedené tabulky vyplývá, že logicky největší rozpočtové příjmy mají největší sídla, tedy 

města Přerov, Kojetín a Tovačov. Pokud porovnáme Přerov s velikostně srovnatelným 

Prostějovem, jejich příjmy se nijak výrazně neliší. Mezi venkovskými obcemi se však vyskytuje 

velká skupina menších obcí, které mají jen omezené příjmy a některé z nich jsou schopny pokrýt 

prakticky jen své provozní výdaje (např. Lhotka, Oldřichov nebo Čelechovice). Tyto obce jsou 

v případě investic zcela závislé na státních či evropských dotacích. Nejhůře jsou v tomto ohledu 

na tom obce s méně než 500 obyvateli, které současně nemají žádný jiný zdroj příjmů – např. 

obecní lesy, příjmy z těžby, pronájmu nemovitostí apod. Právě tyto obce budou nejvíce 

ohroženy aktuálním výpadkem ve veřejných rozpočtech na rok 2021, který byl zapříčiněn 

koronavirou krizí. 

 

 

5.12. Rekreace a cestovní ruch 

 

Pro každodenní rekreaci využívají obyvatelé plochy veřejné zeleně, a to jak parky, tak 

přírodní plochy kolem toků nebo vodních ploch. Tyto plochy jsou často ve vztahu k obytným 

plochám rozmístěny nerovnoměrně. Za rekreací lidé vyrážejí do zahrádkářských osad nebo 

rekreačních či chatových oblastí, které leží nejčastěji na okraji zástavby nebo zcela mimo ni. 

V menší míře se v území ORP vyskytuje i chalupaření. Dle statistických údajů vykazovaly 

v roce 2011 největší podíl domů sloužících k rekreaci malé obce ležící v blízkosti lesů – např. 

Lazníky, Výkleky, Zábeštní Lhota, Křenovice, Líšná nebo Nahošovice. V porovnání 

s průměrem Olomouckého kraje se těchto objektů v území vyskytovalo podstatně méně.  

Přestože území ORP Přerov nepatří mezi  turisticky nejnavštěvovanější oblasti, má co 

turistům nabídnout. Mezi nejatraktivnější místa patří město Přerov s městskou památkovou 

zónou, zámkem, památníkem lovců mamutů nebo cenným komponovaným městským parkem 

Michalov. Nově na území města Přerova byla v roce 2015 vyhlášena kulturní památkou lokalita 

Na Marku, kde byly objevy základy duchovní centra Jednoty bratrské, ve kterém působil Jan 

Ámos Komenský. Přerov je také proslaven výrobou piva Zubr nebo autokrosovým areálem. 

Významný turistický cíl, který by přitáhnul do města tisíce návštěvníků, však ve městě 

nenajdeme. Realizace zábavně-naučného parku Mamutov, který by prezentoval světově známé 

naleziště lovců mamutů v Předmostí, je bohužel zatím v nedohlednu.  

Město Tovačov je ukázkou městečka se zachovalým historickým jádrem (městská 

památková zóna), ve kterém najdeme malebný zámek se známou Spanilou věží. K rekreaci u 

vody se zase nabízí nedaleká tovačovská jezera. Město současně leží na křížení 

nejvýznamnějších páteřních cyklotras, a sice Moravské stezky a cyklostezky Bečva. Většímu 

rozvoji cykloturistiky bohužel doposud brání chybějící zpevněná cyklostezka spojující Tovačov 

s Olomoucí (na severu) a s Kroměříží (na jihu).  
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Kojetín zaujme návštěvníka zachovalou zástavbou historického centra a živými folklórními 

tradicemi. Území ORP leží totiž v národopisné oblasti Hané, známé bohatými lidovými zvyky. 

Za zmínku stojí také vesnické památkové zóny ve Staré vsi, Lhotce a Uhřičicích, které 

odkrývají stavební kulturu našich předků. V obcích můžete kromě kulturních památek narazit 

na zajímavé technické památky (např. mlýn Tovačov) nebo muzea (např. Hanácké skanzen 

v Tovačově, Hasičské muzeum v Dřevohosticích).  

Celá oblast je v současnosti protkána bohatou sítí cyklotras, které jsou nejčastěji vedeny 

pro silnicích III. třídy nebo účelových komunikací.  

 

Přehled značených cyklotras: 

 cyklostezka Bečva: Tovačov – Troubky – Přerov – Grymov –Osek nad Bečvou 

 č. 5 Jantarová stezka: Penčice - Předmostí - Přerov - Prosenice – Osek nad Bečvou 

 č. 47 Moravská stezka: Tovačov – Lobodice – Zářičí (ORP Kroměříž) 

 č. 5040 Měrovice na Hané - Kojetín - Lobodice 

 č. 5042 Citov - Rokytnice - Přerov 

 č. 6035 Radslavice - Pavlovice u Přerova 

 č. 6038 Bochoř – Vlkoš – Stará Ves – Líšná – Dřevohostice 

 č. 6048 Beňov – Horní Moštěnice – Bochoř – Troubky -Tovačov 

 č. 6049 Citov - Brodek u Přerova – Majetín (ORP Olomouc) 

 č. 6062 Pavlovice u Přerova - Šišma - Bezuchov 

 č. 6138 Čechy – Beňov – Dobrčice – Přestavlky – Stará Ves 

 č. 6239 Radslavice - Tučín - Podolí – Hradčany – Bezuchov – Kladníky – Hlinsko - 

Nové Dvory – Oldřichov 

 cyklotrasa Pobečví: Výkleky – Lazníky – Zábeštní Lhota – Buk – Prosenice – 

Radslavice – Pavlovice u Přerova – Sušice - Oldřichov  

 cyklotrasa Záhoří: Pavlovice u Přerova – Hradčany – Šišma – Kladníky – Pavlovice 

u Př. 

 

Turistické stezky jsou značeny podél Moravy a Bečvy, v trase původních historických cest. Na 

turistické značky narazíme také v oblasti Tršické pahorkatiny, které je vyhledávanou oblastí 

houbařů. Další trasa spojuje hrad Helfštýn s oblastí Záhoří a dále pokračuje na jih 

přes Dřevohostice, Líšnou a Starou ves až do Chropyně (OPR Kroměříž).  

Nejvýznamnější cyklostezkou procházející územím ORP je cyklostezka Bečva, která je 

vedena podél řeky Bečvy Moravskou Branou až na Valašsko k jejím pramenům. Tato stezka 

má tři úseky: Velké Karlovice – Valašské Meziříčí; Horní Bečva – Valašské Meziříčí a 

Valašské Meziříčí – Tovačov. Celková délka činí 152 km. Přerov, coby významný dopravní 

uzel střední Moravy, je vhodným nástupním bodem pro cyklisty mířící na Valašsko po 

cyklostezce Bečva. V minulých letech se pokoušelo město Tovačov zrealizovat chybějící úsek 

této stezky mezi Troubkami a Tovačovem, který měl současně přivést turisty k soutoku Moravy 

a Bečvy. Z finančních důvodů se však realizaci nepodařilo ani zahájit. V budoucnu je 

uvažováno o vybudování dalších cyklostezek. „Arcibiskupská“ stezka by měla propojit Kojetín 

s Tovačovem. Připravují se i cyklostezky mezi Přerovem a Brodkem u Přerova. Nejblíže 

realizace je cyklostezka Kojetín – Uhřičice, která by se měla realizovat v příštím roce. 

Problémem zvláště odlehlejších obcí v řešeném území je nedostupnost letních či krytých 

bazénů. V území je několik přírodních vodních ploch vhodných ke koupání či rekreaci, zejména 
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na Přerovsku a Tovačovsku. Podmínky pro zimní rekreaci jsou vzhledem  k charakteru 

území velmi omezené. 

Co se týče vybavenosti ORP infrastrukturou pro turistiku, je značně odlišná v Přerově a 

ostatních obcích. Tato skutečnost je poměrně logická, neboť v Přerově a částečně také Kojetíně 

sídlí nejvíce ubytovacích kapacit i doprovodné občanské vybavenosti. V ostatních obcích ORP 

najdeme jen velmi málo ubytovacích kapacit. V Polkovicích sídlí penzion Hanácký dvůr 

zaměřený na zájemce o jezdectví. Ubytování je možné rovněž v obci Čechy. Zajímavým 

projektem je nedávno vybudovaný cyklokemp v Radslavicích s plně automatizovanou 

obsluhou. 

Potenciál cestovního ruchu není v území zanedbatelný, zejména možnosti jsou v oblasti 

rozvoje poznávací turistiky (zejména Přerov a Tovačov se svou historií), cykloturistiky 

(cyklostezka Bečva, Arcibiskupská cyklostezka), agroturistiky, hippoturistiky a ekoturistiky. V 

území je však potřeba postupně budovat přitažlivá sportovní a kulturní zařízení, která by nejen 

zlepšila podmínky pro rekreaci a volnočasové aktivity místních obyvatel, ale podpořily by i 

rozvoj cestovního ruchu a rozvoj ubytovacích a stravovacích zařízení. 
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5.13. Bezpečnost a ochrana obyvatel 

 

POLICIE A HASIČSKÉ ZÁCHRANNÉ SBORY 

 

Bezpečnost obyvatelstva je v území zajištěna prostřednictví příslušníků policejních 

sborů a jednotek hasičského záchranného sboru. Policejní stanice se nacházejí v Přerově a 

Kojetíně. V Přerově sídlí 2 obvodní oddělení a současně je Přerov sídlem územního odboru 

Policie ČR. Jak v Přerově, tak i v Kojetíně působí rovněž městská policie. 

Co se týče požární ochrany, centrální hasičské stanice se nachází v Přerově a Kojetíně. 

Ty jsou doplněny jednotkami sboru dobrovolných hasičů zasahujících i mimo území svého sídla 

(do dojezdové vzdálenosti 10 minut), které sídlí v Tovačově, Troubkách, Brodku u Přerova a 

Radslavicích. Ve většině ostatních obcích jsou v činnosti sbory dobrovolných hasičů s místní 

působností (viz dále schéma S.17). V Přerově jsou také v závodech Precheza a Meopta - optika 

zřízeny podnikové protipožární jednotky.  

 

Schéma S.17: Hasičské jednotky v obcích ORP Přerov 

 
 

Časovou dostupnost v podobě doby dojezdu na místo zásahu upravuje příloha k zákonu č. 

133/1985 Sb., o požární ochraně. Standard dostupnosti není v předpisech stanoven. S ohledem 

na specifické podmínky malých obcí s dobrovolnými neprofesionálními hasičskými sbory je 

pro dostupnost hasičských zbrojnic použit standard fyzické dostupnosti převzatý z požadavků 

Zásad a pravidel územního plánování (VÚVA – Urbanistické pracoviště Brno, Brno 1983).  
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Standard dostupnosti pro stanice sboru dobrovolných hasičů: 

 - pěší dostupnost 1 km, standard časové dostupnosti IAD/VHD není stanoven 

Standard pěší dostupnosti je splněn ve všech obcích s výjimkou Troubek a Rokytnice. V těchto 

obcích standard nesplňují území na okrajích zástavby. 

 

 

PROTIPOVODŇOVÉ VAROVNÉ SYSTÉMY 

 V obcích, které mohou být postiženy povodněmi, jsou zřizovány speciální informační 

systémy pro varování obyvatelstva. Mimo nich využívají obce pro varování obyvatelstva další 

informační prostředky jako jsou obecní rozhlas, bezdrátový informační systém tzv. AMO nebo 

informační SMS. Přehled obcí s protipovodňovým systémem varovní obyvatelstva uvádí 

následující tabulka:  

 

Tabulka C.19: Protipovodňové varovné systémy v obcích ORP Přerov 

Název obce Informační systémy pro 

varování obyvatelstva 

Beňov Protipovodňový 

monitorovací a varovný 

systém, obecní rozhlas 

Brodek u 

Přerova 

Protipovodňový 

monitorovací a varovný 

systém 

Císařov obecní rozhlas (siréna- 

zvukový hlásič) 

Citov Protipovodňový 

monitorovací a varovný 

systém 

Dřevohostice Protipovodňový 

monitorovací a varovný 

systém 

Grymov obecní rozhlas 

Horní 

Moštěnice 

obecní rozhlas 

Kozlovice 

(místní část 

Přerova) 

Protipovodňový 

monitorovací a varovný 

systém, siréna na budově 

MŠ 

Křtomil bezdrátový informační 

systém - tzv. AMO 

Lipová Protipovodňový 

monitorovací a varovný 

systém 

Líšná Obecní rozhlas napojený 

na HZS 

Lobodice Protipovodňový 

monitorovací a varovný 

systém 
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Název obce Informační systémy pro 

varování obyvatelstva 

Lověšice 

(Přerov) 

Protipovodňový 

monitorovací a varovný 

systém, obecní rozhlas 

Měrovice nad 

Hanou 

Protipovodňový 

monitorovací a varovný 

systém 

Oplocany Bezdrátový rozhlas 

Podolí Protipovodňový 

monitorovací a varovný 

systém 

Polkovice Protipovodňový 

monitorovací a varovný 

systém 

Prosenice Bezdrátový rozhlas 

Radkova 

Lhota 

Protipovodňový 

monitorovací a varovný 

systém 

Rokytnice Protipovodňový 

monitorovací a varovný 

systém 

Tovačov Protipovodňový 

monitorovací a varovný 

systém, mobilní rozhlas 

Troubky Protipovodňový 

monitorovací a varovný 

systém 

Uhřičice obecní rozhlas, Infokanál 

Vlkoš obecní rozhlas, informační 

SMS 

Zdroj: Dotazníkové šetření obcí, 2020 

 

 

 

ÚKRYTY OBYVATELSTVA  

 

Stálé úkryty obyvatelstva se navrhují především jako zcela zapuštěné, s dvouúčelovým 

využitím, do míst velké koncentrace obyvatelstva s trvalým nebo přechodným pobytem, v 

dosažitelné vzdálenosti do 500 m od těchto míst, a dále v důležitých provozech, ve školských, 

zdravotnických, sociálních a dalších zařízeních (viz § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě 

a provádění úkolů ochrany obyvatelstva). V Přerově a jeho místní části Předmostí se nacházejí 

úkryty s celkovou kapacitou 3250 osob. V ostatních obcích se tyto kryty nejčastěji budovaly 

v podzemních prostorách kulturních domů. O jejich umístění doposud neposkytli zástupcové 

obcí informace, proto bude toto zjištění předmětem průběžné aktualizace ÚAP OPRP Přerov.  
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VI. Vyhodnocení udržitelného rozvoje území 

 

Dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, je součásti rozboru udržitelného 

rozvoje území (dále jen RURÚ) také vyhodnocení územních podmínek a potenciálů pilířů 

udržitelného rozvoje území (URÚ), včetně jejich vzájemných vazeb a trendů vývoje. 

Předmětem hodnocení jsou celkem 3 pilíře, a sice pilíř pro příznivé životní prostředí, pilíř 

hospodářský rozvoj a  pilíř pro soudržnost společenství obyvatel území. Pro potřeby 

vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro uvedené oblasti je třeba nejprve 13 

sledovaných tematických okruhů RURÚ přiřadit k těmto jednotlivým pilířům. 

 

Rozdělení tematických okruhů RURÚ mezi pilíře udržitelného rozvoje území: 

 

 Přírodní pilíř (pilíř pro příznivé životní prostředí-) – ozn. P 

 Hospodářský pilíř (pilíř pro hospodářský rozvoj) – ozn. H 

 Sociální pilíř (pilíř pro soudržnost společenství obyvatel území) – ozn. S 

 

1. Širší územní vztahy – S, H 

2. Prostorové a funkční uspořádání území – S  

3. Struktura osídlení – S, H  

4. Sociodemografické podmínky a bydlení - S 

5. Příroda a krajina - P  

6. Vodní režim a horninové prostředí – P 

7. Kvalita životního prostředí – P, S  

8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa – P  

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství - S  

10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti – S, H 

11. Ekonomické a hospodářské podmínky – H 

12. Rekreace a cestovní ruch – S, H 

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel - S  

 

Vyhodnocení udržitelného rozvoje území je provedeno kombinací objektivního neboli 

kvantitativního a subjektivního hodnocení.  Objektivní hodnocení je provedeno z důvodu 

vzájemného porovnání obcí na základě aktualizované metodiky Hodnocení rozboru 

udržitelného rozvoje území obcí Olomouckého kraje – Vyhodnocení vyváženosti vztahu 

územních podmínek (Urban planner s.r.o., Olomouc 2020), která byla doporučena Krajským 

úřadem Olomouckého kraje k využití pro aktualizace ÚAP obcí.  

 

6.1 Popis metodiky vyhodnocení  

V prvním kroku je vyhodnocení příslušné obce prováděno na základě hodnot 

indikátorů zvolených pro daný pilíř udržitelnosti rozvoje území. Metoda vyhodnocení používá 

jako základ multikriteriální analýzu, která kombinuje vstupní indikátory pomocí váženého 

součtu. Indikátory byly zvoleny tak, aby dobře reprezentovaly všechny 3 pilíře udržitelného 
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rozvoje území a aby jejich zdrojová data byla dostupná z veřejných zdrojů nebo z databáze 

ÚAP. Preferovány jsou pravidelně zveřejňované datové výstupy Českého statistického úřadu, 

doplněné o data z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Ministerstva financí ČR a o data, 

která je možné dopočítat v prostředí geografických informačních systémů (dále jen GIS) z 

prostorových dat ÚAP. Při výběru indikátorů je kladen důraz na komplexnost hodnocení.  

Mezi indikátory jsou zahrnuty také tzv. trendové indikátory, které umožňují posoudit, 

zda je vývoj v dané oblasti příznivý či nikoliv. Na základě známých příčin lze vyhodnotit trend 

vývoje a případně pomocí nástrojů územního plánování na tento vývoj reagovat. 

S ohledem na skutečnost, že všechny indikátory nemají stejný vliv na výsledné 

hodnocení a některý z indikátorů je významnější než jiný, pracuje metodika s vážením 

jednotlivých indikátorů. Váhy jsou průměrem hodnocení párového srovnání významnosti 

jednotlivých indikátorů. Na návrhu vah se podíleli čtyři experti a výsledné váhy jsou tedy 

konsensem jejich názorů. Maximální váha byla stanovena na hodnotu 0,2, nejnižší potom na 

hodnotu 0,05. S ohledem na stejný počet indikátorů v jednotlivých pilířích (8) a relativně nízký 

rozptyl vah nejsou výsledky výrazně ovlivněny jedním faktorem, ale je přitom stále postihnuta 

rozdílná významnost jednotlivých indikátorů. Tento přístup umožňuje do budoucna snadno 

změnou váhy zohlednit význam některých faktorů, které se mohou v průběhu času měnit. 

Například stav realizace komplexních pozemkových úprav (KPÚ) bude v budoucnu klesat 

současně s rostoucím počtem katastrálních území, kde proběhla realizace KPÚ a bude vhodné 

váhu tohoto indikátoru snížit.  

 

Indikátory pilíře pro soudržnost společenství obyvatel území 

Indikátor Váha 

Hrubá míra přirozeného přírůstku 0,15 

Hrubá míra migračního salda 0,15 

Počet dokončených bytů 0,20 

Míra dostupné urbanizace 0,05 

Index stáří 0,20 

Index vzdělanosti 0,10 

Trend hrubé míry celkového přírůstku 0,05 

Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob 0,10 

 

Indikátory pilíře pro hospodářský rozvoj 

Indikátor Váha 

Podíl osob zaměstnaných v terciéru 0,10 

Míra podnikatelské aktivity 0,20 

Index dostupnosti dálniční sítě 0,20 

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům obce 0,05 

Hrubá míra salda dojížďky 0,15 

Podíl nezaměstnaných osob 0,15 

Trend podílu nezaměstnaných osob 0,05 

Počet uchazečů na volné pracovní místo 0,10 
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Indikátory pilíře pro příznivé životní prostředí 

Indikátor Váha 

Podíl pásem ochrany vod 0,15 

Podíl ploch ochrany přírody 0,15 

Kvalita ovzduší – koncentrace prachových částic 

PM10 
0,15 

Ekologická fragmentace nezastavěného území 0,10 

Koeficient ekologické stability 0,10 

Podíl lesa 0,10 

Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany 0,15 

Stupeň realizace pozemkových úprav 0,10 

 

Hodnoty jednotlivých indikátorů jsou následně na základě rozložení dat a expertního posouzení 

rozděleny do 5 intervalů, které jsou transformovány do bodového hodnocení na škále 1 až 5 (1 

bod – nejhorší, 5 bodů – nejlepší ohodnocení).  V dalším kroku jsou transformované hodnoty 

jednotlivých indikátorů vynásobeny stanovenými vahami a takto získané hodnoty jsou následně 

v rámci každého z pilířů sečteny. Výsledné hodnoty jsou v rámci každého pilíře dle 

statistického rozboru rozděleny do šesti kategorií (tři kategorie jako kladné hodnocení, tři 

kategorie jako záporné vyhodnocení). Jako hraniční hodnota je použit medián, tedy střední 

hodnota. Dalším krokem je celkové vyhodnocení vyváženosti pilířů, které vznikne kombinací 

kladných a záporných hodnot v jednotlivých pilířích. Každá kombinace kladných a záporných 

hodnot napříč všemi pilíři má svoji vlastní kategorii (viz Tabulky C.19). Poslední fází je 

vizualizace dílčích indikátorů, pilířů a celkového hodnocení územních podmínek. 

 

Tabulka C.19: Zařazení obcí dle územních podmínek v jednotlivých pilířích 

 

Kategorie 

zařazení 

obce 

Územní podmínky 

Vyváženost vztahu 

územních 

podmínek 

Pro 

soudržnost 

společenst

ví obyvatel 

území 

Pro 

hospodářský 

rozvoj 

Pro 

příznivé 

životní 

prostředí 

S H E 
Dobrý 

stav 

Špatný 

stav 

1 + + + S, H, E Žádné 

2a - + + H, E S 

2b + - + S, E H 

2c + + - S, H E 

3a - - + E H, S 

3b - + - H E, S 

3c + - - S E, H 

4 - - - žádné E, H, S 
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VIZUALIZACE 

Součástí metodiky je také návrh vizualizace (barevných stupnic) dílčích indikátorů a 

syntetických map zobrazujících jednotlivé pilíře v prostředí GIS. Pro každý pilíř byla zvolena 

dominantní barva (zelená pro environmentální, modrá pro hospodářský, fialová pro sociální), 

kterou jsou zobrazeny všechny indikátory příslušející do daného pilíře. Stejná dominantní barva 

je použita i pro kladné hodnoty v mapách zobrazujících územní podmínky daného pilíře. 

Červená barva je použitá jednotně u všech pilířů pro zobrazení záporných hodnot. Barevné 

stupnice jsou vyobrazena na následujícím obrázku: 
 

Obrázek O.1: Barevné stupnice pro vizualizaci vyhodnocení dle pilířů URÚ 
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INDIKÁTORY 

Podrobný popis výpočtu jednotlivých indikátorů včetně poznámek ke správné interpretaci 

výsledků je uveden v Příloze.  

 

6.2 Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro URÚ 

 

Na základě výpočtu jednotlivých indikátorů a následného provedení jejich součtu s tím, 

že každá hodnota byla nejprve vážena příslušnou vahou, byla získána výsledná hodnota pro 

daný pilíř. Tyto hodnoty byly na základě rozložení četnosti rozděleny do 6 intervalů (kategorií) 

s rozptylem od velmi vyhovujících územních podmínek až po velmi nevyhovující. Byly 

zvoleny vždy 3 kategorie pro kladné/pozitivní hodnocení a 3 pro negativní hodnocení. Při 

samotném vyhodnocení výsledků bylo přihlíženo k vypovídací schopnosti či významnosti 

jednotlivých indikátorů v kontextu místních podmínek ORP Přerov a v neposlední řadě také ke 

kvalitě a úplnosti zdrojových dat použitých pro jejich výpočet. Pozornost byla zaměřena 

zejména na vyhodnocení nejlépe a nejhůře hodnocených obcí. Celkové vyhodnocení 

vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj bylo získáno kombinací kladných či 

záporných hodnot jednotlivých pilířů, přičemž každé kombinaci hodnot odpovídá jedna z osmi 

hodnotících kategorií (viz výše Tabulka C.19). Podrobný popis celkové vyváženosti územních 

podmínek v jednotlivých obcích včetně informací získaných od starostů obcí je uveden 

v samostatné textové části „II. Karty obcí“. Zde jsou také doloženy hodnoty jednotlivých 

indikátorů včetně jejich bodového ohodnocení. 

 

VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK V RÁMCI SOCIÁLNÍHO PILÍŘE 

 

Z hlediska celkového vyhodnocení územních podmínek pro sociální soudržnost je 

území ORP Přerov ve srovnání s Olomouckým krajem hodnoceno jako podprůměrné. Velký 

vliv na to má nižší průměrný počet dokončených bytů, vyšší podíl obyvatel starších 65 let, nižší 

přirozený přírůstek a negativní migrační saldo v řadě obcí, včetně Přerova. Obce, které vykazují 

nejhorší hodnocení z pohledu sociální soudržnosti, jsou charakterizované výskytem většiny 

z těchto jevů: nízký podíl dětí a mladistvých (vysoký index stáří), záporné migrační saldo, nízká 

intenzita bytové výstavby, klesající počet obyvatel a nižší úroveň vzdělanosti. Jedná se o obce 

Vlkoš, Věžky, Uhřičice a Stříbrnice (viz dále Schéma S.18) . Naproti tomu nejlépe jsou 

hodnoceny malé obce v hodnotném přírodním prostředí nebo vybrané obce v dosahu města 

Přerova, které jsou atraktivní pro novou bytovou výstavbu. Jedná se o obce Zábeštní Lhota, 

Oldřichov, Lhotka, Želatovice, Hradčany, Radvanice, Grymov a Čelechovice. Řada z těchto 

obcí však je velmi špatně vybavena veřejnou infrastrukturou. Z větších, bývalých střediskových 

obcí, jsou velmi dobře hodnoceny také Prosenice nebo Horní Moštěnice. Mírně podhodnocena 

je obec Rokytnice, která dlouhodobě vykazuje poměrně intenzivní novou bytovou výstavbu, 

vyšší zastoupení mladých v populaci a disponuje rovněž dobrou občanskou vybaveností.  

Celkově lze tedy říct, že dobré charakteristiky vykazuje většina obcí v zázemí města 

Přerova, které jsou atraktivní pro bydlení. Na druhou stranu obce na Kojetínsku v řadě 

ukazatelů zaostávají. O tom svědčí i skutečnost, že v této oblasti jsou ve zvýšené míře 

vypláceny dávky státní sociální podpory a v několika obcích se nacházejí romské sociálně 

vyloučení lokality. 

 

Pozn. U většiny obcí ORP Přerov nebyl v době zpracování vyhodnocení k dispozici údaj 

o výměře navržených ploch pro bydlení (dle platného územního plánu), který je nezbytný pro 
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výpočet indikátoru míry dostupné urbanizace. Vzhledem k nízké váze tohoto indikátoru v rámci 

vyhodnocení však celkové zkreslení výsledků není tak významné.  

Schéma S.18: Vyhodnocení územních podmínek pro soudržnost obyvatelstva 

 

Legenda: 
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VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK V RÁMCI HOSPODÁŘSKÉHO PILÍŘE 

 

Nejlépe hodnocena jsou města Přerov, Kojetín a Tovačov (viz dále Schéma S.18), coby 

ekonomická a administrativní centra ORP, a dále obce s nízkou nezaměstnaností a dobrou 

dopravní dostupností do Přerova (např. Bochoř, Horní Moštěnice, Kokory, Rokytnice, 

Želatovice, Grymov, Sobíšky, Lhotka). Mírně nadhodnoceno je pak město Kojetín, a to 

zejména díky zohlednění blízkosti dálnice a poklesu nezaměstnanosti v posledních letech. 

Naopak nejméně příznivé podmínky pro hospodářský rozvoj mají malé obce v okrajových 

částech ORP s horší dopravní dostupností, nižší mírou ekonomické aktivity a nabídkou 

pracovních míst zcela závislých na jiných centrech (např. Šišma, Uhřičice, Turovice, Podolí, 

Radkovy a Líšná).  

Schéma S.19: Vyhodnocení územních podmínek pro hospodářský rozvoj 

 

Legenda: 
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VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK V RÁMCI PILÍŘE PRO PŘÍZNIVÉ 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Území ORP Přerov je z hlediska životního prostředí cenné zejména pro svou kvalitní 

zemědělskou půdu a zdroje pitné vody při soutoku Moravy a Bečvy. Na druhou stranu je 

zejména oblast Moravské brány a Hornomoravského úvalu narušena bariérami dopravní 

koridorů a více zatížena imisemi. 

 

Schéma S.20: Vyhodnocení územních podmínek pro příznivé životní prostředí 

 
Legenda: 

 

 

Nejlépe hodnoceny v případě pilíře pro příznivé životní prostředí jsou obce s vyšším podílem 

lesů i půd nejvyšší bonity, kde se současně nacházejí plochy ochrany přírody nebo ochranná 
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pásma vodních zdrojů (Troubky, Tovačov, Bochoř, Přestavlky, Lobodice, Hradčany, Pavlovice 

u Přerova, Stará Ves) – viz výše Schéma S.19. Nejhůře hodnoceny jsou zase obce s minimálním 

podílem lesů a chráněných území přírody. Jedná se o obce Oprostovice, Prosenice, Grymov, 

Radslavice, Výkleky, Lazníčky nebo Čelechovice. Neúměrně negativně jsou hodnoceny obce 

sice s nižším zastoupením půd nejvyšší bonity a ležící mimo ochranná pásma vodních zdrojů, 

avšak s vysokým podílem lesů a celkově kvalitním životním prostředím. Jedná se o obce 

Bezuchov, Zábeštní Lhota, Lazníky nebo Dřevohostice. Znevýhodněny jsou v tomto hodnocení 

také Kokory a Křenovice, tedy obce s vyšším podílem lesů i zastoupením nejúrodnějších půd 

na jedné straně, ale větší fragmentací krajiny z důvodu přítomnosti významných silničních tahů 

či dálnice. 
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CELKOVÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI ÚZEMNÍCH PODMÍNEK  

Kombinací kladných či záporných hodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území 

lze získat obraz o celkového vyhodnocení územních podmínek jednotlivých obcí. Obce jsou 

tak rozděleny do celkem 8 různých hodnotících kategorií (viz Schéma S.21 níže).  

Schéma S.21: Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území 

 

Legenda: 
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Podle tohoto vyhodnocení nejméně příznivé podmínky pro rozvoj všech složek udržitelného 

rozvoje území mají vybrané obce na Kojetínsku a Dřevohosticku. Jedná se o populačně malé 

obce, které leží v periferní poloze vůči hlavním centrům, často s nízkou úrovní vybavenosti 

veřejnou infrastrukturou. Konkrétně jde o Stříbrnice, Nahošovice, Turovice, Lipová, Křtomil, 

Šišma a Žákovice. Na druhé straně kladné hodnocení všech pilířů vykazují vybrané obce 

v zázemí Přerova, a sice Lhotka, Pavlovice u Přerova, Beňov, Přestavlky, Stará Ves, Říkovice 

a Citov. Města Přerov, Tovačov i Kojetín dosáhly pozitivního hodnocení u hospodářského a 

přírodního pilíře. Negativní hodnocení sociálního pilíře je mimo jiné odrazem nedostatečné 

nabídky kvalitních pracovních příležitostí, která se projevuje migrací mladšího obyvatelstva do 

jiných obcí nebo regionů s vyššími příjmy. 

Obce s příznivými hospodářskými podmínkami, které těží z blízkosti města Přerova, 

jsou prakticky všechny obce v jeho zázemí (např. Bochoř, Rokytnice, Kokory, Brodek u 

Přerova, Lhotka, Zábeštní Lhota, Sobíšky, Prosenice, Grymov, Radslavice, Želatovice, Tučín a 

Horní Moštěnice). K těmto obcí je možné přidat obce Zábeštní Lhota, Lazníky a Kokory, které 

mají, navzdory vyhodnocení dle indikátorů, rovněž příznivé životní prostředí. 

Vyhodnocení jednotlivých pilířů i celkové vyhodnocení v obcích ORP Přerov uvádí následující 

tabulka. 

 

Tabulka C.20: Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek v obcích ORP Přerov 

Název obce Sociální pilíř 
Hospodářský 

pilíř 
Přírodní pilíř 

Kategorie 

zařazení obce 

Výsledná 

hodnota 

(součet 

hodnot všech 

pilířů) 

Beňov + + + 1 9,6 

Bezuchov* + + - 2c 8,5 

Bochoř - + + 2a 10,2 

Brodek u Přerova - + + 2a 8,6 

Buk - - + 3a 7,8 

Císařov + + - 2c 8,8 

Citov + + + 1 9,8 

Čechy - + - 3b 8,2 

Čelechovice + + - 2c 9,0 

Dobrčice - - + 3a 8,4 

Domaželice - + - 3b 8,2 

Dřevohostice* + - - 3c 8,6 

Grymov + + - 2c 9,3 

Horní Moštěnice + + - 2c 9,4 

Hradčany + - + 2b 9,8 

Kojetín* - + + 2a 9,2 

Kokory* + + - 2c 9,1 

Křenovice* - + - 3b 8,5 

Křtomil - - - 4 7,9 

Lazníčky - - - 4 7,4 

Lazníky* + + - 2c 8,6 

Lhotka + + + 1 10,6 
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Název obce Sociální pilíř 
Hospodářský 

pilíř 
Přírodní pilíř 

Kategorie 

zařazení obce 

Výsledná 

hodnota 

(součet 

hodnot všech 

pilířů) 

Lipová - - - 4 7,8 

Líšná + - - 3c 8,5 

Lobodice - - + 3a 8,8 

Měrovice nad 

Hanou 
- + - 3b 8,0 

Nahošovice - - - 4 7,8 

Nelešovice - + - 3b 7,6 

Oldřichov + - - 3c 8,5 

Oplocany + - - 3c 8,2 

Oprostovice - + - 3b 7,0 

Pavlovice u 

Přerova 
+ + + 1 9,5 

Podolí + - + 2b 8,5 

Polkovice - + - 3b 8,9 

Prosenice + + - 2c 8,7 

Přerov - + + 2a 9,7 

Přestavlky + + + 1 10,1 

Radkova Lhota - + - 3b 7,7 

Radkovy + - - 3c 8,2 

Radslavice - + - 3b 8,1 

Radvanice + - + 2b 9,6 

Rokytnice* - + - 3b 9,1 

Říkovice + + + 1 9,0 

Sobíšky + + - 2c 8,6 

Stará Ves + + + 1 9,2 

Stříbrnice - - - 4 7,1 

Sušice + + - 2c 8,8 

Šišma - - - 4 7,6 

Tovačov - + + 2a 9,5 

Troubky - - + 3a 8,9 

Tučín - + + 2a 8,3 

Turovice - - - 4 7,6 

Uhřičice - - + 3a 7,3 

Věžky - + - 3b 8,0 

Vlkoš - + - 3b 7,4 

Výkleky + + - 2c 8,8 

Zábeštní Lhota* + + - 2c 10,2 

Žákovice - - - 4 7,7 

Želatovice + + - 2c 10,1 

Pozn. *Obce, jejichž vyhodnocení je v rámci daného pilíře vlivem volby indikátorů nepřesné či 

diskutabilní. U pilíře, kterého se nepřesnost týká, je hodnotící znaménko zvýrazněno červenou barvou. 
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VII. Závěr vyhodnocení vyváženosti územních podmínek, 

definice problémových oblastí 

Z uvedeného hodnocení vyváženosti územních podmínek i dílčího hodnocení 

jednotlivých témat udržitelného rozvoje území vyplývají hlavní problémové oblasti, z nichž 

některé jsou již definovány na úrovni Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje. Jedná se 

především o oblast Kojetínska a Tovačovska, postihnuté zejména problémy v oblasti 

nezaměstnanosti a sociální soudržnosti. Dalšími problémovou oblastí, kterou lze i vzhledem k 

poloze vůči hlavním centrům, velikostní struktuře a vybavenosti obcí označit za tzv. vnitřní 

periferii, je východní část ORP, zejména Dřevohosticko. Problémy z hlediska dostupnosti 

občanské vybavenosti a vybavenosti technickou infrastrukturou se pak objevují rovněž v 

severní části ORP, konkrétně v oblasti Tršické pahorkatiny (Čelechovice, Nelešovice, Lhotka, 

Zábeštní Lhota, Sobíšky, Lazníky, Lazníčky a Výkleky), byť jsou některé obce dle vyhodnocení 

územních podmínek pro udržitelný rozvoj území hodnoceny pozitivně.  

Obecným problémem ORP je pak členitá sídelní strukturou s řadou velmi malých obcí. 

Zásadním problém z hlediska hospodářského rozvoje a kvality životního prostředí je pak 

doposud nedokončená páteřní komunikační síť, zejména dálnice D1 a D55 včetně průtahu 

městem Přerovem. Rovněž schází obchvaty u většiny měst a obcí, jejichž komunikace i stavby 

poškozuje zejména těžká nákladní doprava. Základní dopravní skelet území by měl být 

dokončen i vzhledem k tomu, že územím  prochází historicky významná dopravní cesta vedoucí 

Hornomoravským úvalem a Moravskou bránou na Ostravsko. Správní obvod ORP rovněž 

protínají dálkové trasy energetických sítí regionálního i celostátního významu.  

Pro další hospodářský rozvoj území je pak zásadní zejména budoucí rozvoj města 

Přerova coby ekonomického a správního centra. Přestože je Přerov dle vyváženosti územních 

podmínek hodnocen poměrně kladně, jedná se o město postižené dlouhodobým poklesem počtu 

obyvatel i vyšší mírou nezaměstnanosti. O to víc je třeba se zaměřit pozornost na podporu 

rozvoje podnikání, zejména pak ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou. Jedná se o 

dlouhodobý proces, nicméně územní předpoklady pro jeho zdárný průběh, má Přerov velmi 

dobré. Je třeba především využít jedinečné polohy Přerova v rámci regionu střední Moravy, kde 

se stýkají hlavní dopravní koridory nadregionálního významu.  

Z hlediska přírodních zdrojů patří mezi nejhodnotnější v území kvalitní zemědělská 

půda a zdroje pitné a minerální vody. Cenná jsou rovněž těžená i prognózní ložiska štěrkopísků 

v oblasti nivy Bečvy a Moravy. Většinu území ORP tak pokrývá kulturní krajina, která je 

převážně zemědělsky využívána. Nejrozsáhlejšími a nejcennějšími ekosystémy v území tedy 

jsou lužní lesy mezi Troubkami, Chropyní a Kojetínem (Chropyňský luh), v Přerově (NPR 

Žebračka) a lesní komplexy v oblasti Podbeskydské pahorkatiny (oblast Záhoří, Dřevohostický 

les, Přestavlcký les s navazujícím Kosteleckým polesím). Mezi přírodně a krajinářsky cenná 

území patří rovněž Čekyňský les, Tovačovská jezera a dále údolí Říky a Olešnice v oblasti 

Tršické pahorkatiny.  

Vzhledem k tomu, že se značná část území nachází v nivě Moravy a Bečvy, je řada obcí 

ohrožena potenciálním rizikem povodní. V souvislosti s probíhající klimatickou změnou by 

měla být v příštích letech věnována zvýšená pozornost protierozní ochraně zemědělské půdy, 

zadržování vody v krajině a výsadbě krajinné zeleně podporující ekologickou stabilizaci 

krajiny. Tato opatření budou mít pozitivní vliv na snížení rizika povodní i dalších projevů 

extrémních výkyvů počasí. 
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VIII. Vymezení problémů k řešení v ÚPD 

V souladu s § 29 stavebního zákona, ukládá zákon pořizovateli také projednat úplnou 

aktualizaci ÚAP v rozsahu problémů k řešení v územně plánovacích podkladech s obcemi ve 

svém správním obvodu. Vzhledem k aktuální situaci pořizovatel ÚAP rozhodl o projednání 

vymezených problémů k řešení v ÚPD až v rámci průběžné aktualizace. Podněty od obcí včetně 

jejich záměrů v oblasti rozvoje bydlení a občanské vybavenosti byly sesbírány v rámci 

dotazníkového šetření obcí v květnu 2020.  

Z vyhodnocení podkladů RURÚ a údajů získaných v dotazníkovém šetření obcí 

vyústily dvě skupiny problémů. Problémy řešitelné v ÚPD (viz následující přehled problémů) 

a problémy neřešitelné v ÚPD, či jen řešitelné zprostředkovaně (např. nezaměstnanost, stárnutí 

populace, migrace do regionů s vyššími příjmy, snížení rizika eroze půdy apod.) Jednotlivé 

problémy jsou v následujícím přehledu i Výkrese problémů označeny indexy a zařazeny do 

tematických kategorií. Vybrané problémy, které již byly do ÚPD zapracovány a jsou významné 

pro hodnocení udržitelného rozvoje území dané obce, jsou uvedeny v samostatné textové části 

„II. Karty obcí“ nebo ve výkrese problémů. V části Karty obcí jsou rovněž uvedeny problémy, 

které nejsou územně plánovací dokumentací řešitelné. Specifickými problémy jsou obchvaty 

obcí a dálnice D1 a D55, které jsou vyznačeny jak ve výkrese záměrů, tak i ve výkrese 

problémů. Problémy k řešení z nadřazené územně plánovací dokumentace byly rovněž 

zohledněny při vyhodnocení podkladů udržitelného rozvoje území a byly zapracovány do 

grafické části dokumentace. 
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Tabulka C.21: Problémy k řešení v ÚPD obcí a ZÚR OK 

Označení 

problému 
obec typ problému popis problému 

význam 

problému 

původ 

problému 

časový 

horizont 
dopad poznámka 

D6 Bezuchov dopravní 
střet silnice II. třídy s výhledovým 

záměrem vodní nádrže Radkovy 
nadmístní 

územní 

střet 
dlouhodobý ZÚR OK   

ŽP5 Bezuchov 
životní 

prostředí/krajina 

upřesnění vymezení plochy pro 

vodní nádrž Radkovy - střet s 

lokalitou Natura a ÚSES 

nadmístní SWOT dlouhodobý ZÚR OK   

D10 Citov dopravní 

revize ochvatu obce - chybějící 

návazností na k. ú. Brodek u 

Přerova 

nadmístní 
podklady 

ÚAP 
dlouhodobý 

ÚPD 

obce/ZÚR 

OK  

  

U9 Čechy 
urbanistický/využití 

území 

střet aktivní zóny záplavového 

území a zastavitelných ploch 
nadmístní SWOT dlouhodobý ÚPD obce   

U11 Domaželice 
urbanistický/využití 

území 

návrh nových zastavitelných ploch 

pro bydlení 
místní SWOT krátkodobý ÚPD obce   

U9 Domaželice 
urbanistický/využití 

území 

střet aktivní zóny záplavového 

území a zastavitelných ploch 
nadmístní SWOT dlouhodobý ÚPD obce   

ŽP5 Dřevohostice 
životní 

prostředí/krajina 

upřesnění vymezení plochy pro 

vodní nádrž Radkovy - střet s 

lokalitou Natura a ÚSES 

nadmístní 
územní 

střet 
krátkodobý ZÚR OK   

ŽP6 Grymov 
životní 

prostředí/krajina 

revize řešení protipovodňové 

ochrany 
nadmístní SWOT krátkodobý ÚPD obce 

probíhá 

zpracování  

nového 

ÚP 

U10 Kojetín 
hospodářské 

podmínky 
rozvojové plochy pro podnikání místní SWOT dlouhodobý ÚPD obce 

probíhá 

zpracování  

nového 

ÚP 
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Označení 

problému 
obec typ problému popis problému 

význam 

problému 

původ 

problému 

časový 

horizont 
dopad poznámka 

D8 Kokory dopravní 
cyklostezka a lávka pro pěší a 

cyklisty do Lukové 
místní obec dlouhodobý ÚPD obce 

probíhá 

zpracování  

nového 

ÚP 

ŽP11 Kokory 
životní 

prostředí/krajina 

ohrožení zastavěného území lokální 

záplavou - řeka Olešnice 
nadmístní obec krátkodobý ÚPD obce 

probíhá 

zpracování  

nového 

ÚP 

ŽP6 Oldřichov 
životní 

prostředí/krajina 

revize řešení protipovodňové 

ochrany  
nadmístní obec krátkodobý ÚPD obce   

ŽP5 Oprostovice 
životní 

prostředí/krajina 

upřesnění vymezení plochy pro 

vodní nádrž Radkovy  
nadmístní SWOT krátkodobý ZÚR OK   

D6 Oprostovice dopravní 
střet silnice II. třídy s výhledovým 

záměrem vodní nádrže Radkovy 
nadmístní 

územní 

střet 
dlouhodobý ZÚR OK   

D5 Prosenice dopravní 
řešení bezpečné trasy pro pěší a 

cyklisty do Buku a Radvanic 
místní obec dlouhodobý ÚPD obce   

D3 Přerov dopravní 

cyklostezka do Horní Moštěnice 

podél komunikace III/0555 s 

návazností na ulici 9.května 

místní obec dlouhodobý ÚPD obce   

ŽP5 
Radkova 

Lhota 

životní 

prostředí/krajina 

upřesnění vymezení plochy pro 

vodní nádrž Radkovy - střet s 

lokalitou Natura a ÚSES 

nadmístní 
územní 

střet 
krátkodobý ZÚR OK   

U1 Radslavice 
urbanistický/využití 

území 
částečně opuštěný areál ZD místní obec krátkodobý ÚPD obce   
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Označení 

problému 
obec typ problému popis problému 

význam 

problému 

původ 

problému 

časový 

horizont 
dopad poznámka 

D8 Rokytnice dopravní 
Cyklostezka do Přerova a Brodku u 

Přerova 
místní SWOT krátkodobý ÚPD obce 

 probíhá 

zpracování  

nového 

ÚP 

D9 Rokytnice dopravní 
upřesnění koridoru pro stavbu 

Dluhonického přesmyku 
nadmístní 

podklady 

ÚAP 
krátkodobý ÚPD obce 

probíhá 

zpracování  

nového 

ÚP 

ŽP3 Šišma 
životní 

prostředí/krajina 

Dílčí úprava vymezení prvků ÚSES 

dle koncepce ZÚR OK 
místní SWOT krátkodobý ÚPD obce 

probíhá 

zpracování  

nového 

ÚP 

U1 Šišma 
urbanistický/využití 

území 
opuštěný zemědělský areál místní obec krátkodobý ÚPD obce 

probíhá 

zpracování  

nového 

ÚP 

D3 Tovačov dopravní 

cyklostezka Troubky - Tovačov s 

odbočením k soutoku Moravy a 

Bečvy a Arcibiskupská stezka do 

Lobodic 

nadmístní SWOT krátkodobý ÚPD obce   

U9 Tovačov 
urbanistický/využití 

území 

střet aktivní zóny záplavového 

území a zastavitelných ploch 
nadmístní 

územní 

střet 
krátkodobý ÚPD obce   

ŽP6 Troubky 
životní 

prostředí/krajina 
řešení protipovodňové ochrany nadmístní SWOT krátkodobý ÚPD obce 

probíhá 

zpracování  

nového 

ÚP 

D2 Věžky dopravní 
Revidovat návrh obchvatu obce -  

přeložka silnice II/436  
nadmístní ÚPD krátkodobý 

ZÚR 

OK/ÚPD 

obce 

  



113  

Označení 

problému 
obec typ problému popis problému 

význam 

problému 

původ 

problému 

časový 

horizont 
dopad poznámka 

ŽP6 Věžky 
životní 

prostředí/krajina 

revize řešení protipovodňové 

ochrany – ohrázování obce 
nadmístní obec krátkodobý ÚPD obce   

D3 Věžky dopravní 
cyklostezka Věžky - Horní 

Moštěnice 
nadmístní obec krátkodobý ÚPD obce   

D2 Vlkoš dopravní 
Revidovat návrh obchvatu obce -  

přeložka silnice II/436  
nadmístní SWOT krátkodobý 

ZÚR 

OK/ÚPD 

obce 

  

ŽP6 Vlkoš 
životní 

prostředí/krajina 

revize řešení protipovodňové 

ochrany – ohrázování obce 
nadmístní obec krátkodobý ÚPD obce   

U1 Výkleky 
urbanistický/využití 

území 
částečně nevyužitý areál ZD místní obec krátkodobý ÚPD obce 

probíhá 

zpracování  

nového 

ÚP 

ŽP5 Žákovice 
životní 

prostředí/krajina 

upřesnění vymezení plochy pro 

vodní nádrž Radkovy  
nadmístní 

územní 

střet 
krátkodobý ZÚR OK   
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IX. Použité zkratky 

 

 

BPEJ – bonitované půdně ekologické jednotky ČD – České dráhy 

ČOV – čistírna odpadních vod DM – datový model 

DOL – kanál Dunaj – Odra- Labe EU – evropská unie 

EVL – evropsky významné lokality 

CHOPAV – chráněná oblast přirozené akumulace vod KÚOK – Krajský úřad Olomouckého 

kraje 

MMPR – Magistrát města Přerova 

MZCHÚ – maloplodá zvláště chráněná území NPR – národní přírodní rezervace 

OK, OlK – Olomoucký kraj PP – přírodní památka 

ORP – správní obvod obce s rozšířenou působností RURÚ – rozbor udržitelného rozvoje území 

SRR – Strategie regionálního rozvoje SV – skupinový vodovod 

SWOT – analytická metoda hodnocení TS – transformační stanice 

ÚAP – územně analytické podklady 

ÚPD, ÚP - územně plánovací dokumentace, územní plán URÚ – udržitelný rozvoj území 

ÚSES – územní systém ekologické stability VKP – významné krajinné prvky 

VTL, VVTL – vysokotlaký a velmi vysokotlaký plynovod ZD – zemědělské družstvo 

ZPF – zemědělský půdní fond 

ZÚR OK – Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje 
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X. Přílohy 

 

Tabulka I.1: Ekonomické subjekty s více než 25 zaměstnanci v obcích ORP Přerov 

Název obce Název subjektu Kategorie dle počtu zaměstnanců Obor ekonomické činnosti 

Beňov 
Č.O.B. slévárna s. 

r. o. 
50 - 99 zaměstnanců 

Výroba odlitků z ostatních 

neželezných kovů 

Brodek u 

Přerova 

MORAVAMALT, 

s. r. o. 
25 - 49 zaměstnanců Výroba sladu 

Brodek u 

Přerova 

Základní škola 

Brodek u Přerova, 

okres Přerov 

25 - 49 zaměstnanců 

Základní vzdělávání na 

druhém stupni základních 

škol 

Citov 
Pro Sand 

Engineering s.r.o. 
25 - 49 zaměstnanců 

Výroba strojů pro těžbu, 

dobývání a stavebnictví 

Dřevohostice DSD-Dostál, a.s. 25 - 49 zaměstnanců 
Výroba zdvihacích a 

manipulačních zařízení 

Dřevohostice 

Základní škola 

Dřevohostice, 

okres Přerov 

25 - 49 zaměstnanců 

Základní vzdělávání na 

druhém stupni základních 

škol 

Dřevohostice 

Výchovný ústav a 

střední škola, 

Dřevohostice 

25 - 49 zaměstnanců 
Ostatní pobytové služby 

sociální péče 

Dřevohostice 

Zemědělské 

družstvo 

Dřevohostice 

50 - 99 zaměstnanců Smíšené hospodářství 

Horní 

Moštěnice 

Hanácká kyselka 

a.s. 
25 - 49 zaměstnanců 

Výroba nealkoholických 

nápojů; stáčení minerálních 

a ostatních vod do lahví 

Horní 

Moštěnice 

Základní škola a 

Mateřská škola 

Horní Moštěnice 

25 - 49 zaměstnanců 

Základní vzdělávání na 

druhém stupni základních 

škol 

Horní 

Moštěnice 

SALIX MORAVA 

a.s. 
100 - 199 zaměstnanců Smíšené hospodářství 

Kojetín 
TECHNIS Kojetín 

spol. s r. o. 
25 - 49 zaměstnanců Výroba tepla 

Kojetín 
Agro - družstvo 

MORAVA 
25 - 49 zaměstnanců Smíšené hospodářství 

Kojetín HG STYLE s.r.o. 25 - 49 zaměstnanců Výroba matrací 

Kojetín Město Kojetín 25 - 49 zaměstnanců 
Všeobecné činnosti veřejné 

správy 

Kojetín 
Gymnázium, 

Kojetín, 
25 - 49 zaměstnanců 

Střední všeobecné 

vzdělávání 
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Svatopluka Čecha 

683 

Kojetín 
Mlýn Kojetín, spol. 

s r.o. 
25 - 49 zaměstnanců Výroba mlýnských výrobků 

Kojetín 

Základní škola 

Kojetín, nám. Míru 

83, okres Přerov 

50 - 99 zaměstnanců 

Základní vzdělávání na 

druhém stupni základních 

škol 

Kojetín 

PTÁČEK - 

pozemní stavby 

s.r.o. 

50 - 99 zaměstnanců 
Výstavba bytových a 

nebytových budov 

Kojetín 
Tereos TTD, a. s. - 

Lihovar Kojetín 
- výroba lihu 

Kokory 

Základní škola a 

Mateřská škola 

Kokory 

25 - 49 zaměstnanců 

Základní vzdělávání na 

druhém stupni základních 

škol 

Kokory 
Zemědělské 

družstvo Kokory 
50 - 99 zaměstnanců Smíšené hospodářství 

Kokory 

Centrum Dominika 

Kokory, 

příspěvková 

organizace 

100 - 199 zaměstnanců 

Sociální péče v zařízeních 

pro osoby s chronickým 

duševním onemocněním 

Křenovice 

Odborné učiliště a 

Základní škola, 

Křenovice 

25 - 49 zaměstnanců 
Střední odborné vzdělávání 

na učilištích 

Lazníky 
MORKUS Morava 

s.r.o. 
25 - 49 zaměstnanců 

Výroba kovových nádrží a 

zásobníků 

Lobodice 
BETONIKA spol. 

s r.o. 
50 - 99 zaměstnanců 

Výroba betonových 

výrobků pro stavební účely 

Pavlovice u 

Přerova 

MODIT, spol. s r. 

o 
25 - 49 zaměstnanců 

Úprava odpadů k dalšímu 

využití, kromě demontáže 

vraků, strojů a zařízení 

Pavlovice u 

Přerova 

Základní škola a 

mateřská škola, 

Pavlovice u 

Přerova 

25 - 49 zaměstnanců 

Základní vzdělávání na 

druhém stupni základních 

škol 

Pavlovice u 

Přerova 

Domov Alfreda 

Skeneho, 

Pavlovice u 

Přerova, 

příspěvková 

organizace 

50 - 99 zaměstnanců 
Sociální péče v domovech 

pro seniory 

Prosenice 

Moravská 

zemědělská, 

akciová společnost 

50 - 99 zaměstnanců Smíšené hospodářství 

Prosenice 

Hanácká 

potravinářská 

společnost s.r.o. 

100 - 199 zaměstnanců Výroba cukru 
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Přerov PeMaP s.r.o. 25 - 49 zaměstnanců 

Nespecializovaný 

velkoobchod s potravinami, 

nápoji a tabákovými 

výrobky 

Přerov Creative Caps s.r.o. 25 - 49 zaměstnanců 
Výroba drobných kovových 

obalů 

Přerov FILÁK, s.r.o. 25 - 49 zaměstnanců 
Výroba ostatních 

kovodělných výrobků j. n. 

Přerov DŘEVOČAL s.r.o. 25 - 49 zaměstnanců Výroba matrací 

Přerov Teplo Přerov a.s. 25 - 49 zaměstnanců Rozvod tepla 

Přerov 
PSS Přerovská 

stavební a.s. 
25 - 49 zaměstnanců 

Výstavba bytových a 

nebytových budov 

Přerov 
ZAK PLUS - 

stavba s.r.o. 
25 - 49 zaměstnanců 

Výstavba bytových a 

nebytových budov 

Přerov EKO Agrostav a.s. 25 - 49 zaměstnanců 
Výstavba inženýrských sítí 

pro kapaliny a plyny 

Přerov 
Autocentrum 

Přerov CZ  s.r.o. 
25 - 49 zaměstnanců 

Obchod s automobily a 

jinými lehkými 

motorovými vozidly 

Přerov PMS Přerov a.s. 25 - 49 zaměstnanců Činnosti vedení podniků 

Přerov 
GWS Locomotive 

s.r.o. 
25 - 49 zaměstnanců 

Opravy a údržba 

motorových vozidel, kromě 

motocyklů 

Přerov KEMIFLOC a.s. 25 - 49 zaměstnanců 

Výroba jiných základních 

anorganických chemických 

látek 

Přerov 
LUMA trading 

s.r.o. 
25 - 49 zaměstnanců 

Velkoobchod s ostatními 

výrobky převážně pro 

domácnost 

Přerov METRUM s.r.o. 25 - 49 zaměstnanců 

Velkoobchod se dřevem, 

stavebními materiály a 

sanitárním vybavením 

Přerov 
MPI TECH CZ 

s.r.o. 
25 - 49 zaměstnanců 

Velkoobchod s 

železářským zbožím, 

instalatérskými a 

topenářskými potřebami 

Přerov MFP paper s.r.o. 25 - 49 zaměstnanců 

Velkoobchod s 

papírenskými 

meziprodukty 

Přerov Petr Macháč s.r.o. 25 - 49 zaměstnanců 

Maloobchod s převahou 

potravin, nápojů a 

tabákových výrobků v 

nespecializovaných 

prodejnách 
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Přerov HOTEL JANA a.s. 25 - 49 zaměstnanců Hotely 

Přerov Hotel FIT plus  a.s. 25 - 49 zaměstnanců Hotely 

Přerov TIGON s.r.o. 25 - 49 zaměstnanců 

Stravování v restauracích, u 

stánků a v mobilních 

zařízeních 

Přerov 
PSP Real Estate 

s.r.o. 
25 - 49 zaměstnanců 

Pronájem vlastních nebo 

pronajatých nemovitostí s 

nebytovými prostory 

Přerov CMN s.r.o. 25 - 49 zaměstnanců 

Obchod s automobily a 

jinými lehkými 

motorovými vozidly 

Přerov 
PREST PŘEROV 

a.s. 
25 - 49 zaměstnanců 

Výroba kovových nádrží a 

zásobníků 

Přerov ZOMAplast s.r.o. 25 - 49 zaměstnanců 
Výroba plastových výrobků 

pro stavebnictví 

Přerov 
TECHGAL spol. s 

r. o. 
25 - 49 zaměstnanců 

Výroba brašnářských, 

sedlářských a podobných 

výrobků 

Přerov Ing. Josef Kolář 25 - 49 zaměstnanců 
Ostatní specializované 

stavební činnosti j. n. 

Přerov PIK s.r.o. 25 - 49 zaměstnanců 
Výstavba inženýrských sítí 

pro kapaliny a plyny 

Přerov 
Vysoká škola 

logistiky o.p.s. 
25 - 49 zaměstnanců Terciární vzdělávání 

Přerov 

Základní umělecká 

škola Bedřicha 

Kozánka, Přerov 

25 - 49 zaměstnanců Umělecké vzdělávání 

Přerov TELEMENS s.r.o. 25 - 49 zaměstnanců 
Specializovaná ambulantní 

zdravotní péče 

Přerov 

Obchodní 

akademie a 

Jazyková škola s 

právem státní 

jazykové zkoušky 

25 - 49 zaměstnanců 

Střední odborné vzdělávání 

na středních odborných 

školách 

Přerov 

Městská knihovna 

v Přerově, 

příspěvková 

organizace 

25 - 49 zaměstnanců 
Činnosti knihoven a 

archivů 

Přerov 

Střední průmyslová 

škola, Přerov, 

Havlíčkova 2 

25 - 49 zaměstnanců 

Střední odborné vzdělávání 

na středních odborných 

školách 

Přerov 

Muzeum 

Komenského v 

Přerově, 

25 - 49 zaměstnanců Činnosti muzeí 
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příspěvková 

organizace 

Přerov 

Kulturní a 

informační služby 

města Přerova 

25 - 49 zaměstnanců 
Činnosti organizací na 

podporu kulturní činnosti 

Přerov 

Základní škola 

Přerov, Želatovská 

8 

25 - 49 zaměstnanců 

Základní vzdělávání na 

druhém stupni základních 

škol 

Přerov 

Základní škola 

Přerov, Boženy 

Němcové 16 

25 - 49 zaměstnanců 

Základní vzdělávání na 

druhém stupni základních 

škol 

Přerov 

Mateřská škola 

Přerov, Kouřílkova 

2 

25 - 49 zaměstnanců Předškolní vzdělávání 

Přerov 
Základní škola 

Přerov, Svisle 13 
25 - 49 zaměstnanců 

Základní vzdělávání na 

druhém stupni základních 

škol 

Přerov 
Ing. Jaroslav 

Čermák 
25 - 49 zaměstnanců 

Činnosti soukromých 

bezpečnostních agentur 

Přerov 

Základní škola 

Přerov, Za mlýnem 

1 

25 - 49 zaměstnanců 

Základní vzdělávání na 

druhém stupni základních 

škol 

Přerov 

Střední škola, 

Základní škola a 

Mateřská škola 

Přerov, Malá 

Dlážka 4 

25 - 49 zaměstnanců 

Základní vzdělávání na 

druhém stupni základních 

škol 

Přerov KBH CZ s.r.o. 50 - 99 zaměstnanců 
Výroba kovoobráběcích 

strojů 

Přerov 

KAZETO, 

společnost s 

ručením 

omezeným (spol. s 

r.o.) 

50 - 99 zaměstnanců 

Výroba vlnitého papíru a 

lepenky, papírových a 

lepenkových obalů 

Přerov 
SPIN TRADE 

spol. s r.o. 
50 - 99 zaměstnanců 

Činnosti agentur 

zprostředkujících 

zaměstnání 

Přerov 
HALLEXO CZ 

s.r.o. 
50 - 99 zaměstnanců 

Výroba kovových 

konstrukcí a jejich dílů 

Přerov 
DSP Přerov, spol. s 

r.o. 
50 - 99 zaměstnanců 

Výroba strojů pro těžbu, 

dobývání a stavebnictví 

Přerov 
PROGRESS OK 

a.s. 
50 - 99 zaměstnanců 

Výroba kovových 

konstrukcí a jejich dílů 

Přerov Meomed, s.r.o. 50 - 99 zaměstnanců 

Výroba ozařovacích, 

elektroléčebných a 

elektroterapeutických 

přístrojů 
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Přerov Charita Přerov 50 - 99 zaměstnanců 
Ostatní ambulantní nebo 

terénní sociální služby j. n. 

Přerov 
Sportoviště Přerov 

s.r.o. 
50 - 99 zaměstnanců 

Provozování sportovních 

zařízení 

Přerov 

Střední škola 

technická, Přerov, 

Kouřílkova 8 

50 - 99 zaměstnanců 

Střední odborné vzdělávání 

na středních odborných 

školách 

Přerov P M E , spol. s r.o. 50 - 99 zaměstnanců 
Výroba strojů pro těžbu, 

dobývání a stavebnictví 

Přerov 

Střední škola 

gastronomie a 

služeb, Přerov, 

Šířava 7 

50 - 99 zaměstnanců 

Střední odborné vzdělávání 

na středních odborných 

školách 

Přerov 
KARAT Software 

a.s. 
50 - 99 zaměstnanců Programování 

Přerov 
Okresní soud v 

Přerově 
50 - 99 zaměstnanců 

Činnosti v oblasti 

spravedlnosti a soudnictví 

Přerov 
PRAGOMETAL 

MORAVIA s.r.o. 
50 - 99 zaměstnanců 

Velkoobchod s odpadem a 

šrotem 

Přerov 
WT WINTECH 

a.s. 
50 - 99 zaměstnanců 

Velkoobchod s 

železářským zbožím, 

instalatérskými a 

topenářskými potřebami 

Přerov LEVIOR s.r.o. 50 - 99 zaměstnanců 

Velkoobchod s 

železářským zbožím, 

instalatérskými a 

topenářskými potřebami 

Přerov 
Základní škola 

Přerov, Trávník 27 
50 - 99 zaměstnanců 

Základní vzdělávání na 

druhém stupni základních 

škol 

Přerov 

Základní škola 

Přerov, Velká 

Dlážka 5 

50 - 99 zaměstnanců 

Základní vzdělávání na 

druhém stupni základních 

škol 

Přerov 
Základní škola 

Přerov, U tenisu 4 
50 - 99 zaměstnanců 

Základní vzdělávání na 

druhém stupni základních 

škol 

Přerov 

Základní škola J. 

A. Komenského a 

Mateřská škola, 

Přerov - Předmostí 

50 - 99 zaměstnanců 

Základní vzdělávání na 

druhém stupni základních 

škol 

Přerov 

Gymnázium 

Jakuba Škody, 

Přerov, 

Komenského 29 

50 - 99 zaměstnanců 
Střední všeobecné 

vzdělávání 

Přerov 
PSP Speciální 

strojírna a.s. 
50 - 99 zaměstnanců 

Výroba zdvihacích a 

manipulačních zařízení 
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Přerov 
Středomoravské 

stavby s.r.o. 
50 - 99 zaměstnanců 

Výstavba bytových a 

nebytových budov 

Přerov 
RESTA DAKON 

s.r.o. 
50 - 99 zaměstnanců 

Sanace a jiné činnosti 

související s odpady 

Přerov 

Střední škola 

zemědělská, 

Přerov,  

50 - 99 zaměstnanců 

Střední odborné vzdělávání 

na středních odborných 

školách 

Přerov 

PŘEROVSKÉ 

KOTLÁRNY 

MONTÁŽE s.r.o. 

50 - 99 zaměstnanců 
Opravy kovodělných 

výrobků 

Přerov 
PSP Technické 

služby a.s. 
50 - 99 zaměstnanců Rozvod elektřiny 

Přerov 

Českomoravská 

železniční opravna, 

s.r.o. 

50 - 99 zaměstnanců 
Opravy a údržba 

kolejových vozidel 

Přerov 
ČMŽO - 

elektronika s.r.o. 
50 - 99 zaměstnanců 

Opravy a údržba 

kolejových vozidel 

Přerov 
SEZAKO 

PŘEROV s.r.o. 
50 - 99 zaměstnanců Opravy strojů 

Přerov PSP Pohony a.s. 100 - 199 zaměstnanců 

Výroba ložisek, ozubených 

kol, převodů a hnacích 

prvků 

Přerov 
Bothe-Schnitzius 

CZ, spol. s r.o. 
100 - 199 zaměstnanců Silniční nákladní doprava 

Přerov RESTA s.r.o. 100 - 199 zaměstnanců 
Výroba strojů pro těžbu, 

dobývání a stavebnictví 

Přerov 

Zařízení školního 

stravování Přerov, 

Kratochvílova 30 

100 - 199 zaměstnanců 
Stravování ve školních 

zařízeních, menzách 

Přerov 
Stavební bytové 

družstvo Přerov 
100 - 199 zaměstnanců 

Pronájem a správa 

vlastních nebo pronajatých 

nemovitostí 

Přerov 
Jícha Lukáš, JUDr. 

- soudní exekutor 
100 - 199 zaměstnanců Právní činnosti 

Přerov 
PSP Engineering 

a.s. 
100 - 199 zaměstnanců 

Ostatní inženýrské činnosti 

a související technické 

poradenství j. n. 

Přerov Pivovar ZUBR a.s. 100 - 199 zaměstnanců Výroba piva 

Přerov 
JAP FUTURE 

s.r.o. 
100 - 199 zaměstnanců 

Výroba ostatních 

kovodělných výrobků j. n. 

Přerov 

Vodovody a 

kanalizace Přerov, 

a.s. 

100 - 199 zaměstnanců 
Shromažďování, úprava a 

rozvod vody 
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Přerov 

Gymnázium Jana 

Blahoslava a 

Střední 

pedagogická škola 

100 - 199 zaměstnanců 

Střední odborné vzdělávání 

na středních odborných 

školách 

Přerov SIGNALBAU a.s. 100 - 199 zaměstnanců 
Instalace průmyslových 

strojů a zařízení 

Přerov 
Sociální služby 

města Přerova, p.o. 
100 - 199 zaměstnanců 

Ambulantní nebo terénní 

sociální služby pro seniory 

a osoby se zdravotním 

postižením 

Přerov 

Technické služby 

města Přerova, 

s.r.o. 

100 - 199 zaměstnanců 

Shromažďování a sběr 

odpadů, kromě 

nebezpečných 

Přerov 
ARDON SAFETY 

s.r.o. 
100 - 199 zaměstnanců Velkoobchod s oděvy 

Přerov 
Astron Buildings 

s.r.o. 
200 - 249 zaměstnanců 

Výroba kovových 

konstrukcí a jejich dílů 

Přerov 
Pekárna Racek, 

s.r.o. 
200 - 249 zaměstnanců 

Výroba pekařských a 

cukrářských výrobků, 

kromě trvanlivých 

Přerov 
Montáže Přerov 

a.s. 
200 - 249 zaměstnanců 

Instalace průmyslových 

strojů a zařízení 

Přerov 
PSP Machinery 

s.r.o. 
250 - 499 zaměstnanců 

Výroba strojů pro těžbu, 

dobývání a stavebnictví 

Přerov EMOS spol. s r.o. 250 - 499 zaměstnanců 

Velkoobchod s 

elektrospotřebiči a 

elektronikou 

Přerov 
Statutární město 

Přerov 
250 - 499 zaměstnanců 

Všeobecné činnosti veřejné 

správy 

Přerov 
Metso Czech 

Republic, s.r.o. 
250 - 499 zaměstnanců 

Výroba odlitků z 

uhlíkatých ocelí 

Přerov 

Olympus Medical 

Products Czech 

spol. s r.o. 

250 - 499 zaměstnanců 
Výroba lékařských a 

dentálních nástrojů a potřeb 

Přerov PRECHEZA a.s. 500 - 999 zaměstnanců Výroba barviv a pigmentů 

Přerov DPOV, a.s. 500 - 999 zaměstnanců 
Opravy a údržba 

kolejových vozidel 

Přerov 
Meopta - optika, 

s.r.o. 
2000 - 2499 zaměstnanců 

Výroba optických a 

fotografických přístrojů a 

zařízení 

Radkova 

Lhota 

Domov pro seniory 

Radkova Lhota, 

příspěvková 

organizace 

100 - 199 zaměstnanců 
Sociální péče v domovech 

pro seniory 
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Radslavice 

Základní škola a 

Slaměníkova 

mateřská škola 

Radslavice, 

příspěvková 

organizace 

25 - 49 zaměstnanců Primární vzdělávání 

Rokytnice ZS Pobečví a.s. 25 - 49 zaměstnanců Smíšené hospodářství 

Rokytnice 

Základní škola a 

mateřská škola 

Rokytnice, okres 

Přerov, 

příspěvková 

organizace 

25 - 49 zaměstnanců 

Základní vzdělávání na 

druhém stupni základních 

škol 

Rokytnice 

Domov Na 

zámečku 

Rokytnice, 

příspěvková 

organizace 

100 - 199 zaměstnanců 

Sociální péče v zařízeních 

pro osoby s chronickým 

duševním onemocněním 

Tovačov 

Střední škola 

řezbářská, 

Tovačov, Nádražní 

146 

25 - 49 zaměstnanců 

Střední odborné vzdělávání 

na středních odborných 

školách 

Tovačov Město Tovačov 25 - 49 zaměstnanců 
Všeobecné činnosti veřejné 

správy 

Tovačov 

Základní škola a 

Mateřská škola 

Tovačov 

50 - 99 zaměstnanců 

Základní vzdělávání na 

druhém stupni základních 

škol 

Tovačov 

Domov pro seniory 

Tovačov, 

příspěvková 

organizace 

100 - 199 zaměstnanců 
Sociální péče v domovech 

pro seniory 

Tovačov 
TOPOS PREFA 

Tovačov s.r.o. 
200 - 249 zaměstnanců 

Výroba betonových 

výrobků pro stavební účely 

Troubky Obec Troubky 25 - 49 zaměstnanců 
Všeobecné činnosti veřejné 

správy 

Troubky 

Základní škola a 

mateřská škola 

Troubky 

25 - 49 zaměstnanců 

Základní vzdělávání na 

druhém stupni základních 

škol 

Troubky 
RenoFarma 

Troubky, a.s. 
50 - 99 zaměstnanců Smíšené hospodářství 

Troubky ZELTR AGRO a.s. 50 - 99 zaměstnanců 
Pěstování zeleniny a 

melounů, kořenů a hlíz 

Želatovice 
AGRAS 

Želatovice,a.s. 
50 - 99 zaměstnanců Smíšené hospodářství 

Želatovice 
OMEGA SERVIS 

HOLDING a.s. 
100 - 199 zaměstnanců Silniční nákladní doprava 
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Tabulka I.2: Počet obsazených pracovních míst v obcích ORP Přerov 

Obec 

Počet obsazených pracovních míst 

2010 2013 2015 
Absolutní změna 

2015/2010 

Relativní změna [%] 

2015/2010 

Beňov 61 86 104  43  70,5 

Bezuchov 14 20 22  8  57,1 

Bochoř 31 47 94  63  203,2 

Brodek u Přerova 337 286 262  -75  -22,3 

Buk 10 12 16  6  60,0 

Císařov 12 13 14  2  16,7 

Citov 72 88 82  10  13,9 

Čechy 20 37 53  33  165,0 

Čelechovice 8 8 10  2  25,0 

Dobrčice 9 9 17  8  88,9 

Domaželice 79 99 107  28  35,4 

Dřevohostice 413 447 391  -22  -5,3 

Grymov 10 19 12  2  20,0 

Horní Moštěnice 572 475 581  9  1,6 

Hradčany 23 30 27  4  17,4 

Kojetín 1 509 1 557 1 673  164  10,9 

Kokory 249 230 297  48  19,3 

Křenovice 75 85 98  23  30,7 

Křtomil 5 6 9  4  80,0 

Lazníčky 6 4 3  -3  -50,0 

Lazníky 21 40 41  20  95,2 

Lhotka 0 2 4  4  - 

Lipová 22 21 28  6  27,3 

Líšná 23 21 20  -3  -13,0 

Lobodice 155 189 181  26  16,8 

Měrovice nad Hanou 108 116 110  2  1,9 

Nahošovice 12 13 5  -7  -58,3 

Nelešovice 4 0 1  -3  -75,0 

Oldřichov 1 9 13  12  1 200,0 

Oplocany 32 38 38  6  18,8 

Oprostovice 25 2 9  -16  -64,0 

Pavlovice u Přerova 165 193 166  1  0,6 

Podolí 8 18 13  5  62,5 

Polkovice 67 89 104  37  55,2 

Prosenice 527 380 417  -110  -20,9 

Přerov 24 420 25 310 24 121  -299  -1,2 

Přestavlky 19 21 18  -1  -5,3 

Radkova Lhota 73 74 139  66  90,4 

Radkovy 2 4 12  10  500,0 

Radslavice 105 147 102  -3  -2,9 
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Obec 

Počet obsazených pracovních míst 

2010 2013 2015 
Absolutní změna 

2015/2010 

Relativní změna [%] 

2015/2010 

Radvanice 25 52 40  15  60,0 

Rokytnice 235 261 252  17  7,2 

Říkovice 26 17 24  -2  -7,7 

Sobíšky 4 14 11  7  175,0 

Stará Ves 64 72 87  23  35,9 

Stříbrnice 4 7 23  19  475,0 

Sušice 59 17 79  20  33,9 

Šišma 31 41 43  12  38,7 

Tovačov 690 711 684  -6  -0,9 

Troubky 402 408 405  3  0,7 

Tučín 22 14 24  2  9,1 

Turovice 9 7 5  -4  -44,4 

Uhřičice 16 23 39  23  143,8 

Věžky 26 15 21  -5  -19,2 

Vlkoš 75 70 77  2  2,7 

Výkleky 33 29 33  0  0,0 

Zábeštní Lhota 8 17 21  13  162,5 

Žákovice 4 9 11  7  175,0 

Želatovice 245 245 322  77  31,4 

SO ORP Přerov 31 282 32 274 33 630 2 348  7,5 

Zdroj dat: MF ČR; data aktuální k 1.12. daného roku 
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Přehled indikátorů zahrnutých do hodnocení vyváženosti územních 

podmínek URÚ: 

 

INDIKÁTORY PILÍŘE PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ 

 

1. Hrubá míra přirozeného přírůstku 

Název 

indikátoru 
„Hrubá míra přirozeného přírůstku“ 

Název  

v databázi 
PRIR_PR_19 

Definice 

Přirozený přírůstek je rozdíl mezi počtem živě narozených dětí ve sledovaném 

období a území a celkovým počtem zemřelých osob ve stejném období a 

území. Hrubá míra přirozeného přírůstku je pak přepočtem na 100 obyvatel 

obce. Pozitivní hodnota znamená zisk obyvatel, negativní znamená úbytek 

obyvatel. 

Význam 

indikátoru 

Kladné hodnoty značí přirozené zvýšení počtu obyvatel (převažuje 

porodnost nad úmrtností), a naopak. Indikátor by měl souviset s hrubou 

mírou migračního salda, 

a to zejména v obcích, kde je migrační saldo významné. Za předpokladu 

stěhování mladých lidí do obcí okolo velkých měst by se měla zvýšit 

porodnost (lidé se zde stěhují a zakládají rodiny), tzn. že tento indikátor bude 

mít „zpoždění“, tzn.  

po přistěhování lidé založí rodinu, což se po narození živého dítěte projeví  

až v následujících statistikách (samozřejmě pokud nedojde k registraci 

narozeného dítěte ve stejném roce). 

Zdroj 

Přirozený přírůstek je sledovaný jev Českého statistického úřadu (dostupné z 

Veřejné databáze ČSÚ): 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=30845 

Syntaxe 

výpočtu 

Indikátor je vyčíslen jako podíl přirozeného přírůstku a počtu obyvatel dané 

obce, vztaženo na 100 obyvatel. 

Jednotka počet/100 ob. 

Váha 0,15 

Rizika 

hodnocení 

Při vyhodnocení indexu je nutno zohlednit potenciální riziko suburbanizace. 

U obcí s vyšší hodnotou indexu, obzvlášť při vyhodnocení v delší časové řadě 

případně skokovém nárůstu, může nárůst hodnoty indikovat suburbanizační 

riziko. Je nutno zohlednit a posoudit, zda hodnota indexu vystihuje 

momentální nárůst obyvatel v rámci příslušné velikostní skupiny obcí nebo 

vzniká suburbanizační riziko výstavby.   

Vymezení 

hodnot  

v 

Olomouckém 

kraji 

1 bod 50 obcí -0,90  a méně 

2 body 90 obcí -0,89 – -0,30    

3 body 144 obcí -0,29 – 0,30 

4 body 73 obcí 0,31 – 0,90 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=30845
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5 bodů 44 obcí 0,91  a více 

 

 

2. Hrubá míra migračního salda 

Název 

indikátoru 
„Hrubá míra migračního salda“ 

Název  

v databázi 
MIGR_SA_19 

Definice 

Saldo migrace je absolutní rozdíl mezi počtem imigrantů a emigrantů (rozdíl 

mezi počtem přistěhovalých a vystěhovalých). Vzhledem k území obce je 

buďto pozitivní a znamená zisk obyvatel, nebo negativní a znamená úbytek 

obyvatel stěhováním.  

Jako indikátor je hodnocen podíl salda migrace a počtu obyvatel. 

Význam 

indikátoru 

Kladné saldo migrace dává předpoklad dynamiky rozvoje obce. Indikátor 

s významným přesahem do sociálního pilíře. 

Zdroj 

Migrace je sledovaný jev Českým statistickým úřadem, data jsou 

publikována v rámci datové sady ve Veřejné databázi oddíl Obyvatelstvo: 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=308

45 

Syntaxe 

výpočtu 

Indikátor je vyčíslen jako podíl salda migrace (přistěhovaní – vystěhovaní) 

a počtu obyvatel dané obce, vztaženo na 100 obyvatel. 

Jednotka počet/100 ob. 

Váha 0,15 

Rizika 

hodnocení 

Při vyhodnocení indexu je nutno zohlednit potenciální riziko suburbanizace. 

U obcí s vyšší hodnotou indexu, obzvlášť při vyhodnocení v delší časové 

řadě případně skokovém nárůstu, může nárůst hodnoty indikovat 

suburbanizační riziko. Je nutno zohlednit a posoudit, zda hodnota indexu 

vystihuje momentální nárůst obyvatel v rámci příslušné velikostní skupiny 

obcí nebo vzniká suburbanizační riziko výstavby.   

Vymezení 

hodnot  

v 

Olomoucké

m kraji 

1 bod 37 obcí -2,00  a méně  

2 body 82 obcí -1,99 – -0,60 

3 body 
134 

obcí 

-0,59 – 0,60 

4 body 92 obcí 0,61 – 2,00 

5 bodů 56 obcí 2,01                a více 

 

  

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=30845
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=30845
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3. Počet dokončených bytů 

Název 

indikátoru 
„Počet dokončených bytů“ 

Název  

v databázi 
DOK_BYT_19 

Definice 

Počet bytů v budovách pro bydlení, nových i stávajících, jejichž výstavba 

byla  

ve sledovaném období dokončena, tj. na které vydaná kolaudační rozhodnutí 

nabyla právní moci. Jde o byty v nové výstavbě, nástavbě, přístavbě, resp. 

přestavbě, dokončené modernizací a rekonstrukcí. Vztaženo na 100 

obyvatel. 

Význam 

indikátoru 

Index vypovídá o potenciálu dalšího rozvoje obce, udržení mladých rodin, 

zájmu 

o výstavbě nových bytů v obci. 

Zdroj 

Počet dokončených bytů je sledovaný jev Českým statistickým úřadem, data 

jsou publikována v rámci datové sady: Územně analytické podklady 1 v 

obcích vybraného SO ORP (UAP6030UP_OB.1) a v rámci datové sady ve 

Veřejné databázi oddíl Stavebnictví, byty: 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=308

36 

Syntaxe 

výpočtu 

Podíl počtu dokončených bytů za časové období (rok) a počtu obyvatel v 

obci, vztaženo na 100 obyvatel. 

Jednotka počet/100 ob. 

Váha 0,20 

Rizika 

hodnocení 
Při vyhodnocení indexu je nutno zohlednit potenciální riziko suburbanizace.  

Vymezení 

hodnot  

v 

Olomoucké

m kraji 

1 bod 
134 

obcí 

0 

2 body 47 obcí 0,01 – 0,15    

3 body 99 obcí 0,16 – 0,35  

4 body 66 obcí 0,36 – 0,65   

5 bodů 55 obcí 0,66   a více 

 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=30836
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=30836
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4. Míra dostupné urbanizace 

Název indikátoru „Míra dostupné urbanizace“ 

Název  

v databázi 
M_URBAN_19 

Definice 
Indikátor vyjadřuje rozsah zastavitelných ploch pro bydlení (popř. 

smíšené bydlení) v ha schválených v ÚPD na 100 obyvatel. 

Význam 

indikátoru 

Indikátor vystihuje výměru „nabídkových“ rozvojových ploch pro 

bydlení  

bez rozlišení funkce vztažených na počet obyvatel v obci. 

Zdroj 

Datové vrstvy ÚAP, v datovém modelu Olomouckého kraje je to tyto 

následující: 

 ft_01_ZFP_plochy_rzv_p 

o filtr pro vrstvu: "KOD_STAV" = 2 AND 

("KATEGORIE" = 'plochy bydlení' OR 

"KATEGORIE" = 'plochy smíšené obytné') 

Počet obyvatel v obci je sledovaný jev Českým statistickým úřadem, 

data jsou publikována 

v rámci datové sady: Územně analytické podklady 1 v obcích 

vybraného SO ORP (UAP6030UP_OB.1). 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog

=30845 

Syntaxe výpočtu 

Podíl celkové výměry ploch s navrhovanou změnou využití území pro 

plochy bydlení nebo plochy smíšené obytné v metrech čtverečních a 

počtu obyvatel v obci. 

Jednotka ha/100 ob. 

Váha 0,05 

Rizika hodnocení 

Jako vstupní údaj je hodnocen rozsah ploch s navrhovanou změnou 

využití území pro bydlení. Při individuálním vyhodnocení pro 

stanovení vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný 

rozvoj je třeba zohlednit i znalost místních podmínek, jako problém 

nedostupnosti ploch z důvodů majetkoprávních vztahů, náročnost 

zainvestování, dlouhodobé nevyužití koncepčních ploch apod. Dalším 

rizikem je neúplnost datové sady, kdy ne všechny obce mají tuto vrstvu 

kompletně zpracovanou. 

Vymezení hodnot  

v Olomouckém 

kraji 

1 bod 101 obcí 0 

2 body 110 obcí 0,01 – 1,00 

3 body 84 obcí 1,01 – 1,50 

4 body 52 obcí 1,51 – 2,00 

5 bodů 54 obcí 2,01  a více  

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=30845
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=30845
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5. Index stáří 

Název 

indikátoru 
„Index stáří“ 

Název  

v databázi 
IND_STA_19 

Definice 

Vyjadřuje, kolik je v populaci obyvatel ve věku 65 let a více na 100 dětí ve 

věku 0 – 14 let. Je součástí informací o procesu demografického stárnutí 

obyvatelstva a podle tohoto indikátoru lze sledovat rozdíly mezi oblastmi, 

indikuje proces, při němž se postupně mění věková struktura obyvatelstva. 

V rámci České republiky  

se v posledních dvaceti letech zvyšuje podíl osob starších 60 let, a naopak 

snižuje podíl osob mladších 15 let. 

Význam 

indikátoru 

Vyšší podíl dětí ve skladbě obyvatel obce dává předběžný předpoklad 

životaschopnosti obce, jejího rozvoje. Indikátor s významným přesahem  

do sociálního pilíře. 

Zdroj 

Počet obyvatel v kategorii předproduktivní, poproduktivní je sledovaný jev 

Českým statistickým úřadem, data jsou publikována v rámci datové sady ve 

Veřejné databázi oddíl Obyvatelstvo. 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=308

45 

Syntaxe 

výpočtu 

Podíl obyvatel poproduktivního (nad 65 let) věku a předproduktivního (0 až 

14 let), vztaženo na 100 obyvatel. 

Jednotka index 

Váha 0,20 

Rizika 

hodnocení 

Hodnota indikátoru stanovuje v přepočtu, na kolik obyvatel obce ve věku 

nad 65 let připadá 100 obyvatel ve věku 0–14 let. Při empirickém hodnocení 

je nutno posoudit zejména krajní hodnoty a případná místní specifika. 

Indikátor může inklinovat k extrémním hodnotám, zejména u malých obcí. 

Pokud je podíl nulový (0 obyvatel ve věku 0–14 let), nelze indikátor vyjádřit. 

Vymezení 

hodnot  

v 

Olomoucké

m kraji 

1 bod 40 obcí 172,01  a více  

2 body 
101 

obcí 

138,01 – 172,00      

3 body 
123 

obcí 

113,01  – 138,00   

4 body 88 obcí 88,01 – 113,00    

5 bodů 49 obcí 0 – 88,00 

 

  

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=30845
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=30845
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6. Index vzdělanosti 

Název 

indikátoru 
„Index vzdělanosti“ 

Název  

v databázi 
IND_VZD_11 

Definice 

Syntetický ukazatel hodnotící vzdělanost společnosti. Vážený součet 

podílu obyvatel se středoškolským vzděláním a vysokoškolsky 

vzděláním vztažený na obyvatele starších 15 let (vč. nezjištěných). 

Význam 

indikátoru 

Vyšší vzdělanost zvyšuje možnost uplatnění na trhu práce a potenciál 

lidských zdrojů v území. 

Zdroj 

Vzdělanost je sledovaný jev Českým statistickým úřadem v rámci sčítání 

lidu, domu a bytů jednou za 10 let, data jsou publikována v rámci datové 

sady ve Veřejné databázi, oddíl SLDB, obyvatelstvo, vzdělání, tabulka 

603: 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=statistiky 

Syntaxe 

výpočtu 

Součet podílu obyvatel se středoškolským vzděláním (s maturitou, 

nadstavbové 

a vyšší odborné studium) a dvojnásobku vysokoškolsky vzděláním 

k celkovému počtu obyvatel starších 15 let (vč. nezjištěných). 

Jednotka index 

Váha 0,10 

Rizika 

hodnocení 

Aktualizace jednou za 10 let. Existence více variant výpočtu indexu 

vzdělanosti. 

Vymezení 

hodnot  

v Olomouckém 

kraji 

1 bod 41 obcí 30  a méně 

2 body 
115 

obcí 

30,01 – 39,00  

3 body 
147 

obcí 

39,01 – 47,00 

4 body 74 obcí 47,01 – 58,00 

5 bodů 24 obcí 58,01  a více 

 

  

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=statistiky
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7. Trend hrubé míry celkového přírůstku 

Název 

indikátoru 
„Trend hrubé míry celkového přírůstku“ 

Název  

v databázi 
TR_CEPR_19 

Definice 

Hodnota indikátoru určuje trend vývoje a dynamiku meziroční změny 

hodnoty hrubé míry celkového přírůstku obyvatel, a to mezi hodnotami v 

intervalu 3 let 

v příslušné obci. Do výpočtu celkového přírůstku je zahrnut jak přirozený 

(narození 

a zemřelí) tak migrační přírůstek (přistěhovalí a vystěhovalí).  

Význam 

indikátoru 

Kladná hodnota indikátoru vyjadřuje nárůst obyvatel ve vztahu k předešlé 

hodnotě (rok 2016). 

Zdroj 

Změna počtu obyvatel je sledovaný jev Českým statistickým úřadem, 

data jsou publikována v rámci datové sady ve Veřejné databázi, oddíl 

Obyvatelstvo: 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky 

Syntaxe 

výpočtu 

Průměrný rozdíl změny hrubé míry celkového přírůstku mezi roky 2019, 

2018, 2017 a 2016. 

Jednotka počet/100 ob. 

Váha 0,05 

Rizika 

hodnocení 
Při hodnocení je nutno sledovat příčiny skokových změn hodnoty indexu.  

Vymezení 

hodnot  

v Olomouckém 

kraji 

1 bod 95 obcí -0,50  a méně 

2 body 72 obcí -0,10 – -0,49    

3 body 43 obcí 0,10 – -0,09 

4 body 77 obcí 0,50 – 0,09 

5 bodů 
114 

obcí 

0,51  a více 

 

  

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky
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8. Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob 

Název 

indikátoru 
„Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob“ 

Název  

v databázi 
DL_NEZ_19 

Definice 
Nezaměstnaní déle než 12 měsíců v evidenci úřadů práce k počtu 

obyvatel ve věku 15–64 let. 

Význam 

indikátoru 

Indikuje vážný ekonomický a následně i sociální problém. Generuje 

požadavky  

na rekvalifikaci, sociální dávky a péči úřadů práce. Dlouhodobá 

nezaměstnanost snižuje příjmy domácností, vede ke snížení životních 

standardů, může zvýšit kriminalitu a znamená často obtížný návrat zpět 

do pracovního procesu.  

Zdroj 

Dlouhodobá nezaměstnanost sledovaný jev Českým statistickým 

úřadem, data jsou publikována v rámci datové sady ve Veřejné databázi, 

oddíl Zaměstnanost, nezaměstnanost: 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky 

nebo MPSV: 

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/uzem 

Syntaxe 

výpočtu 

Podíl nezaměstnaných déle než 12 měsíců v evidenci úřadů práce k počtu 

obyvatel  

ve věku 15–64 let. Údaj je korigován odečtením nezjištěných obyvatel.  

Jednotka % 

Váha 0,10 

Rizika 

hodnocení 

Rizikem hodnocení podílu nezaměstnaných osob je, že hodnota 

nezahrnuje průměr, ale je vyčíslená k jednotlivým měsícům. Při 

empirickém posouzení je nutno zohlednit místní znalost ekonomického 

prostředí a rizika nárůstu nebo naopak příležitosti  

na zlepšení stavu nezaměstnanosti. 

Vymezení 

hodnot  

v Olomouckém 

kraji 

1 bod 0 obcí 7,31  a více  

2 body 1 obcí 5,31 – 7,30 

3 body 1 obcí 3,51 – 5,30 

4 body 6 obcí 2,31 – 3,50    

5 bodů 
393 

obcí 

2,30  a méně  

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky
http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/uzem
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INDIKÁTORY PILÍŘE PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ 

 

1. Podíl osob zaměstnaných v terciéru 

Název 

indikátoru 
„Podíl osob zaměstnaných v terciéru“ 

Název  

v databázi 
TERCIER_11 

Definice 

V ekonomice je možné rozeznat tři sektory, lišící se druhem ekonomické 

činnosti: 

 primární sektor: činnost zemědělství, hornictví a příbuzných 

oborů,  

ve vyspělých ekonomikách je jeho význam utlumen 

 sekundární sektor: zpracovatelský průmysl (např. potravinářství, 

strojírenství), podíl sekundéru ve vyspělých ekonomikách 

stagnuje 

 terciární sektor: služby a související ekonomické činnosti, věda, 

výzkum.  

Ve vyspělých ekonomikách zcela dominuje nad ostatními sektory 

Význam 

indikátoru 

Analýza odvětvové struktury zaměstnanosti z hlediska kvality a 

budoucího potenciálu.  

Zdroj 

Zaměstnanost podle odvětví ekonomické činností je sledovaný jev 

Českým statistickým úřadem v rámci sčítání lidu, domu a bytů jednou za 

10 let, data jsou publikována v rámci datové sady ve Veřejné databázi, 

oddíl SLDB, obyvatelstvo, ekonomická aktivita, tabulka 114: 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=statistiky 

Syntaxe 

výpočtu 

Procentuální zastoupení terciéru na celku. Podíl zaměstnaných v terciéru 

na počtu zaměstnaných celkem ve všech sektorech, přepočteno na 100 

obyvatel. 

Jednotka % 

Váha 0,10 

Rizika 

hodnocení 

Výpočet ignoruje poměr zastoupení primárního a sekundárního sektoru.  

Jako alternativa existuje například index progresivity ekonomické 

struktury vážící všechny 3 stupně. Nevýhodnou je složitější interpretace 

tohoto indikátoru. 

Vymezení 

hodnot  

v Olomouckém 

kraji 

1 bod 40 obcí 44,00  a méně 

2 body 85 obcí 44,01 – 50,00      

3 body 
150 

obcí 

50,01 – 58,00   

4 body 82 obcí 58,01 – 64,00 

5 bodů 44 obcí 64,01  a více 

 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=statistiky
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2. Míra podnikatelské aktivity 

Název 

indikátoru 
„Míra podnikatelské aktivity“ 

Název  

v databázi 
MPA_19 

Definice 

Počet ekonomický subjektů se zjištěnou aktivitou celkem se sídlem v 

obci přepočten na 100 obyvatel. Ekonomickým subjektem je každá 

právnická osoba, fyzická osoba s postavením podnikatele a organizační 

složka státu, která je účetní jednotkou. 

Význam 

indikátoru 

Indikátor odhaduje ekonomickou aktivitu. Sčítá dohromady podnikatele 

a podniky bez rozlišení velikosti podniků. 

Zdroj 

Hodnoty jsou dostupné z registru ekonomický subjektů v rámci veřejné 

databáze ČSÚ, sekce Podnikatelské subjekty podle právní formy: 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-uzemi 

Syntaxe 

výpočtu 

Počet ekonomický subjektů se zjištěnou aktivitou (fyzické i právnické 

osoby)  

se sídlem v obci přepočten na 100 obyvatel obce. 

Jednotka počet/100 ob. 

Váha 0,20 

Rizika 

hodnocení 

Indikátor postihuje pouze počty podnikatelských subjektů bez ohledu na 

velikost podniku, míru kapitálu nebo jeho životaschopnost. 

Vymezení 

hodnot  

v Olomouckém 

kraji 

1 bod 32 obcí 7,50  a méně 

2 body 
109 

obcí 

7,51 – 9,50       

3 body 98 obcí 9,51 – 11,00   

4 body 83 obcí 11,01 – 12,50   

5 bodů 79 obcí 12,51  a více 

 

  

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-uzemi
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3. Index dostupnosti dálniční sítě 

 

Název 

indikátoru 
„Index dostupnosti dálniční sítě“ 

Název  

v databázi 
DOSTUP_19 

Definice 

Dostupnost území z dálnic, rychlostních komunikací. Výpočet pomocí 

síťové analýzy po dálnicích, rychlostních komunikacích a silnicích. 

Zohledněny pouze komunikace na území ČR. 

Význam 

indikátoru 

Indikátor vystihuje vzdálenost nejvyšších tříd komunikací a vyjadřuje 

míru dopravní dostupnosti obce z ostatních území. 

Zdroj 
Geodata úseků a uzlů silniční sítě od Ředitelství silnic a dálnic ČR 

aktuální k 1. 1. 2019. 

Syntaxe výpočtu 
Vypočítán na základě síťové analýzy podle nejkratší vzdálenosti z centra 

obce k nejbližšímu sjezdu/nájezdu dálnice. 

Jednotka km 

Váha 0,20 

Rizika 

hodnocení 

Výpočet zohledňuje pouze stávající dopravní sítě, není zohledněno 

záměrů či již rozestavěných komunikací, které výhledově mohou 

zásadně měnit výslednou hodnotu indexu. 

Pro přesnější výsledky by bylo vhodnější využít časové dostupnosti. 

Limitem jsou nedostatečné informace obsažené ve zdrojové vrstvě. 

Vymezení 

hodnot  

v Olomouckém 

kraji 

1 bod 97 obcí 20,01  a více 

2 body 
114 

obcí 

10,01 – 20,00     

3 body 
107 

obcí 

5,01 – 10,00 

4 body 53 obcí 2,51 – 5,00   

5 bodů 31 obcí 2,50  a méně  

 

  



137  

4. Podíl cizích zdrojů obce k celkovým aktivům obce 

Název 

indikátoru 
„Podíl cizích zdrojů obce k celkovým aktivům obce“ 

Název  

v databázi 
DLUHY_19 

Definice 

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům stanovuje poměr zadlužení 

k celkovým aktivům obce.  Cizí zdroje je celkový objem všech závazků 

organizace, včetně přijatých záloh, bez ohledu na to, do kdy je má 

organizace uhradit či jinak vypořádat, a to včetně těch závazků, jejichž 

výše se v budoucnu může změnit (zvýšit i snížit). Celková aktiva je 

veškerý majetek, který organizace v drtivé většině případů používá pro 

svoji činnost, kterou je zejména poskytování veřejných statků a 

veřejných služeb daňovým poplatníkům. Jeho ocenění tedy není dáno 

jeho aktuální tržní hodnotou.  

Je dáno výší prostředků vynaložených na jeho získání, upravenou 

zejména o to, jak dlouho a jak intenzivně byl doposud tento majetek 

organizací používán.  

Jde o významnou informaci o kvalitě a rozsahu veřejných statků a 

veřejných služeb, které v budoucnu může organizace daňovým 

poplatníkům poskytovat. 

Význam 

indikátoru 

Základní ukazatel vypovídající o zadluženosti obce. Celková likvidita 

stanovuje poměr, kterým je obec schopna krýt své krátkodobé závazky. 

Porovnávají se především prostředky na bankovních účtech a hotovost 

s krátkodobými závazky. 

Zdroj 

Hodnoty jsou dostupné v rámci databáze MONITOR Ministerstva 

financí: 

http://monitor.statnipokladna.cz/analyza/# 

Syntaxe výpočtu 

Podíl cizích zdrojů (bankovních úvěrů a půjček, krátkodobých a 

dlouhodobých závazků, případně rezerv) k celkovým aktivům. Údaje za 

vojenské újezdy nejsou 

k dispozici. 

Jednotka % 

Váha 0,05 

Rizika 

hodnocení 

Překročení rizikových hodnot nemusí vždy znamenat špatné 

hospodaření obce. Například pokud si obec na konci roku vezme úvěr 

na předfinancování dotace, krátce se tím dostane do rizikového pásma. 

V dalším roce však dotací úvěr bez problému splatí. Proto je nutné 

posuzovat hospodaření každé obce individuálně. 

Vymezení 

hodnot  

v Olomouckém 

kraji 

1 bod 17 obcí 22,01  a více 

2 body 44 obcí 11,01 – 22,00    

3 body 50 obcí 7,51 – 11,00 

4 body 
127 

obcí 

3,01 – 7,50    

http://monitor.statnipokladna.cz/analyza/
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5 bodů 
163 

obcí 

3  a méně 

 

5. Hrubá míra salda dojížďky 

 

Název 

indikátoru 
„Hrubá míra salda dojížďky“ 

Název  

v databázi 
DOJIZDK_11 

Definice 
Rozdíl mezi dojíždějícími obyvateli do obce a vyjíždějícími obyvateli 

z obce za prací, vztaženo na počet ekonomicky aktivních.  

Význam 

indikátoru 

Indikátor klasifikuje obce podle vyjížďky a dojížďky za prací. Kladnými 

hodnotami jsou označeny obce, do kterých se převážně dojíždí, což 

znamená, že obec nabízí dostatečný počet pracovních míst a obyvatelé 

tak nejsou nuceni za prací dojíždět.  

Zdroj 

Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a škol je sledovaný jev Českým 

statistickým úřadem v rámci sčítání lidu, domu a bytů jednou za 10 let, 

data jsou publikována  

v rámci datové sady ve Veřejné databázi, oddíl SLDB, vyjížďka do 

zaměstnání a škol: 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=statistiky 

nebo 

https://www.czso.cz/csu/czso/23071-13-n-k3123_2013-15 

nebo 

https://www.czso.cz/csu/czso/dojizdka-do-zamestnani-a-skol-podle-

scitani-lidu-domu-a-bytu-2011-olomoucky-kraj-2011-hlh7iwryyt 

Syntaxe 

výpočtu 

Rozdíl dojíždějících obyvatel do dané obce za prací a počtu vyjíždějících 

obyvatel z obce za prací. Hodnota je přepočtena dle počtu ekonomicky 

aktivních obyvatel v dané obci.  

Jednotka počet/100 EAO 

Váha 0,20 

Rizika 

hodnocení 

Indikátor relativně dobře odráží reálnou nabídku pracovních příležitostí 

v obci. Pokud se obci nenachází dostatek pracovních příležitostí, lidé 

budou nuceni za prací dojíždět a hodnota indikátoru tak bude záporná. 

Při vyhodnocení je nutné dát pozor na obce, ve kterých jsou hodnoty 

vyjížďky i dojížďky vysoké a vyrovnané. 

Vymezení 

hodnot  

v Olomouckém 

kraji 

1 bod 80 obcí -40,00  a méně 

2 body 
155 

obcí 

-39,99 – -25,00      

3 body 
108 

obcí 

-24,99 – -10,00 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=statistiky&filtr=G%7EF_M%7EF_Z%7EF_R%7EF_P%7E_S%7E_null_null_&katalog=30261
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=statistiky
https://www.czso.cz/csu/czso/23071-13-n-k3123_2013-15
https://www.czso.cz/csu/czso/dojizdka-do-zamestnani-a-skol-podle-scitani-lidu-domu-a-bytu-2011-olomoucky-kraj-2011-hlh7iwryyt
https://www.czso.cz/csu/czso/dojizdka-do-zamestnani-a-skol-podle-scitani-lidu-domu-a-bytu-2011-olomoucky-kraj-2011-hlh7iwryyt
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4 body 43 obcí -9,99 – 15,00 

5 bodů 15 obcí 15,01  a více 

 

6. Podíl nezaměstnaných osob 

Název 

indikátoru 
„Podíl nezaměstnaných osob“ 

Název  

v databázi 
NEZAM_19 

Definice 

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15–64 let. Za 

nezaměstnané jsou považování uchazeči o zaměstnání ve věku 15–64, 

kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce 

vhodného pracovního místa (tzv. evidovaní nezaměstnaní). 

Význam 

indikátoru 

Vyjadřuje podíl nezaměstnaných ze všech obyvatel v daném věku. 

Ukazatel je konzistentní pro všechny úrovně územní hierarchie, je 

snadněji interpretovatelný, odstraní nesrovnalosti v podkladových číslech 

i možnost záměny s mezinárodně sledovanou obecnou mírou 

nezaměstnanosti, kterou zveřejňuje Český statistický úřad. Indikátor je 

srovnatelný v rámci celé České republiky, vztažen je na administrativní 

území obce. 

Zdroj 

Nezaměstnanost obyvatel je sledovaný jev Českým statistickým úřadem, 

data jsou publikována v rámci datové sady ve Veřejné databázi, oddíl 

Zaměstnanost, nezaměstnanost: 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky 

nebo MPSV: 

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/uzem 

Syntaxe 

výpočtu 

Podíl počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let 

k celkovému počtu obyvatel ve věku 15–64 let. 

Jednotka % 

Váha 0,15 

Rizika 

hodnocení 

Rizikem hodnocení podílu nezaměstnaných osob je, že hodnota 

nezahrnuje průměr, ale je vyčíslená k jednotlivým měsícům. Při 

empirickém posouzení je nutno zohlednit místní znalost ekonomického 

prostředí a rizika nárůstu nebo naopak příležitosti  

na zlepšení stavu nezaměstnanosti. 

Vymezení 

hodnot  

v Olomouckém 

kraji 

1 bod 0 obcí 15,01  a více 

2 body 0 obcí 10,01 – 15,00   

3 body 14 obcí 7,01 – 10,00 

4 body 28 obcí 5,01 – 7,00    

5 bodů 
359 

obcí 

5,00  a méně  

 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky
http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/uzem
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7. Trend podílu nezaměstnaných osob 

 

Název 

indikátoru 
„Trend podílu nezaměstnaných osob“ 

Název  

v databázi 
TR_NEZ_19 

Definice 

Hodnota indikátoru určuje trend vývoje a dynamiku meziroční změny 

hodnoty podílu nezaměstnanosti, a to mezi hodnotami v intervalu 3 let v 

příslušné obci.  

Význam 

indikátoru 

V rámci hospodářského pilíře je důležitým faktorem při hodnocení 

uplatnění obyvatel v rámci pracovního trhu, částečný přesah do 

sociálního pilíře – vliv na sociální klima obce. 

Zdroj 

Nezaměstnanost sledovaný jev Českým statistickým úřadem, data jsou 

publikována v rámci datové sady ve Veřejné databázi, oddíl 

Zaměstnanost, nezaměstnanost: 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky 

nebo MPSV: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/uzem 

Syntaxe 

výpočtu 

Průměrná změna meziročního rozdílu stavových hodnot mezi roky 2019, 

2018, 2017 a 2016 v podílu počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání 

ve věku 15–64 let k celkovému počtu obyvatel ve věku 15–64 let. 

Jednotka % 

Váha 0,05 

Rizika 

hodnocení 

Při hodnocení je nutno sledovat příčiny skokových změn hodnoty indexu.   

Při empirickém posouzení je nutno zohlednit místní znalost 

ekonomického prostředí 

a rizika nárůstu nebo naopak příležitosti na zlepšení stavu 

nezaměstnanosti. 

Vymezení 

hodnot  

v Olomouckém 

kraji 

1 bod 0 obcí 1,51  a více 

2 body 7 obcí 0,51 – 1,50 

3 body 79 obcí -0,49 – 0,50 

4 body 
253 

obcí 

-1,49 – -0,50  

5 bodů 62 obcí -1,50  a méně  

 

 

 

  

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky
http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/uzem
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8. Index počtu uchazečů na volné pracovní místo 

Název 

indikátoru 
Index počtu uchazečů na volné pracovní místo 

Název  

v databázi 
UCHPRAC_19 

Definice 
Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v rámci spádové oblasti SO 

ORP regulovaný podílem obyvatel ve věku 15-64 let. 

Význam 

indikátoru 

Poukazuje na soulad (nesoulad) nabídky pracovních příležitostí s 

poptávkou. 

Zdroj 

Počet uchazečů je sledovaný jev Českým statistickým úřadem, data jsou 

publikována v rámci datové sady ve Veřejné databázi, oddíl 

Zaměstnanost, nezaměstnanost: 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky  

nebo MPSV: 

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/uzem  

Počet pracovních míst  byl získán z poskytnutých dat OLK. 

Syntaxe 

výpočtu 
Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo. 

Jednotka index 

Váha 0,10 

Rizika 

hodnocení 

Příliš nízké hodnoty znamenají nadbytek pracovních příležitostí, což 

snižuje tlak na zaměstnance a v dlouhodobé perspektivě může znamenat 

malou konkurenceschopnost firem v obci. 

Vymezení 

hodnot  

v Olomouckém 

kraji 

1 bod 0 obcí 3,01 a více 

2 body 43 obcí 1,50 – 3,00 

3 body 
114 

obcí 

1,01 – 1,50 

4 body 
201 

obcí 

0,51 – 1,00    

5 bodů 43 obcí 0,50 a méně  

 

 

  

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky
http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/uzem
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INDIKÁTORY PILÍŘE PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

1. Podíl pásem ochrany vod 

Název 

indikátoru 
„Podíl pásem ochrany vod“ 

Název  

v databázi 
VODA_19 

Definice 

Procento území obce, jež se nachází v ochranném pásmu vodního 

zdroje, ochranném pásmu léčivého zdroje nebo chráněné oblasti 

přirozené akumulace vod. 

Význam 

indikátoru 
Vyjadřuje podíl území s ochranou vodních zdrojů na rozloze obce. 

Zdroj 

Datové vrstvy ÚAP, v datovém modelu Olomouckého kraje jsou to tyto 

následující: 

 ft_07_OVZ_chopav_p 

 ft_07_OVZ_vodni_zdroj_op_p 

 ft_07_LAZ_leciv_zdroj_op_p 

Syntaxe výpočtu 

Procentní podíl sjednoceného územního průmětu ploch ochrany vod (OP 

vodního zdroje, OP léčivého zdroje a CHOPAV) na výměře území obce. 

Sjednocení kategorií  

se docílí sloučením ploch do jedné vrstvy (v GIS nástroj Merge) a 

následně jejich sjednocením do jedné plochy tak, aby se nepřekrývaly 

jednotlivé kategorie území ochrany přírody (v GIS nástroj Dissolve). 

Jednotka % 

Váha 0,15 

Rizika 

hodnocení 

Dlouhodobě stabilizovaný indikátor, hodnoceny jsou relativně stabilní 

prvky ochrany vodních zdrojů. Hodnoty indikátoru jsou přímo svázány 

s aktuální datovou vrstvou ÚAP. Rizikem hodnocení tohoto indikátoru 

je rozdílnost mezi územním rozsahem ochranného pásma vodního 

zdroje nebo CHOPAV a jeho vydatnosti (významu). 

V případě většího územního rozsahu pásma na výměře obce a nižší 

vydatnosti zdroje je nutno tento fakt při empirickém posouzení zohlednit 

a jeho význam eliminovat.  

Vymezení 

hodnot  

v Olomouckém 

kraji 

1 bod 97 obcí 0 

2 body 72 obcí 0,01 – 5,00  

3 body 64 obcí 5,01 – 25,00 

4 body 89 obcí 25,01 – 75,00 

5 bodů 80 obcí 75,01  a více  
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2. Podíl ploch ochrany přírody 

Název 

indikátoru 
„Podíl ploch ochrany přírody“ 

Název  

v databázi 
PRIR_19 

Definice 

Procento výměry území obce, jež je součástí zvláště chráněného území 

(národního parku, CHKO, přírodní památky, přírodní rezervace nebo 

národní přírodní památky nebo národní přírodní rezervace) přírodního 

parku nebo lokalit Natura 2000 (evropsky významná lokalita nebo ptačí 

oblast). V Olomouckém kraji se nevyskytuje národní park, tudíž 

zahrnutí tohoto jevu do výpočtu není relevantní.  

Význam 

indikátoru 
Indikátor vyjadřuje podíl chráněného území na rozloze obce.  

Zdroj 

Datové vrstvy ÚAP, v datovém modelu Olomouckého kraje jsou to tyto 

následující: 

 ft_02_ZCHU_chko_np_p 

 ft_02_ZCHU_npr_p 

 ft_02_ZCHU_npp_p 

 ft_02_ZCHU_pr_p 

 ft_02_ZCHU_pp_p 

 ft_02_OOPK_prirodni_park_p 

 ft_02_MEZO_natura_evl_p 

 ft_02_MEZO_natura_po_p 

Syntaxe výpočtu 

Procentní podíl sjednoceného územního průmětu ploch ochrany přírody 

(Natura 2000, přírodní parky, zvláště chráněná území) na výměře území 

obce. Sjednocení kategorií se docílí sloučením ploch do jedné vrstvy (v 

GIS nástroj Merge) a následně jejich sjednocením do jedné plochy tak, 

aby se nepřekrývaly jednotlivé kategorie území ochrany přírody (v GIS 

nástroj Dissolve). 

Jednotka % 

Váha 0,15 

Rizika 

hodnocení 

Dlouhodobě stabilizovaný indikátor, hodnoceny jsou relativně stabilní 

prvky ochrany přírody v čase. Hodnoty indikátoru jsou přímo svázány s 

datovou vrstvou Rizikem hodnocení tohoto indikátoru je hodnocení 

administrativně chráněného území  

bez údajů o jeho vývoji a kvalitě v čase. Při hodnocení 

environmentálního pilíře  

je nutno zohlednit i kvality jiných přírodních prvků, mozaikovitost 

ploch. 
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Vymezení 

hodnot  

v Olomouckém 

kraji 

1 bod 
200 

obcí 

0 

2 body 75 obcí 0,01 – 5,00 

3 body 55 obcí 5,01  – 40,00 

4 body 33 obcí 40,01 – 70,00  

5 bodů 39 obcí 70,01  a více 

 

3. Kvalita ovzduší – koncentrace prachových částic PM10 

Název 

indikátoru 
„Kvalita ovzduší – koncentrace prachových částic PM10“ 

Název  

v databázi 
OVZD_19 

Definice Průměrná koncentrace prachových částic PM10 za pětileté období. 

Význam 

indikátoru 

Zdravotní rizika populace, respirační zátěž obyvatel, stanovení oblastí se 

zhoršenou kvalitou ovzduší. 

Zdroj 

Koncentrace PM10 za pětileté období je v podobě kilometrové sítě 

dostupná na: 

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko_CZ.html 

Syntaxe 

výpočtu 

Průměrná hodnota koncentrace PM10 vypočtená z průměrné hodnoty 

evidované  

ve čtverci 100 x 100 m vždy vztažená k výměře náležící obci. V GIS je 

nutno vrstvu sjednotit nástrojem Dissolve podle náležitosti části čtverce 

k dané obci, a následně spočítat průměrnou hodnotu koncentrace. 

Jednotka µg/m3 

Váha 0,15 

Rizika 

hodnocení 

Originální zdroj dat jsou bodová data, ze kterých ČHMÚ pomocí 

interpolace vytváří spojitý rastr, který následně přepočítává do 

kilometrové gridové sítě. V dalším kroku je tedy při přepočtu na obec 

prováděno modelování na již přepočtených datech, což může znamenat 

vyšší míru nepřesnosti a případné odchylky.  

Vymezení 

hodnot  

v Olomouckém 

kraji 

1 bod 18 obcí 27,01  a více 

2 body 
177 

obcí 

24,01 – 27,00 

3 body 61 obcí 22,01  – 24,00 

4 body 52 obcí 20,01 – 22,00 

5 bodů 94 obcí 20,00   a méně  

 

  

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko_CZ.html
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4. Ekologická fragmentace nezastavěného území 

Název 

indikátoru 
„Ekologická fragmentace nezastavěného území“ 

Název  

v databázi 
FRAGM_16 

Definice 

Syntetický ukazatel, který vyjadřuje míru rozčlenění území člověkem 

vytvořenými dělícími prvky, především liniovými stavbami dopravní 

infrastruktury. 

Význam 

indikátoru 

Ukazatel stability biodiverzity, narušení stanovišť a kvality 

urbanizovaného prostředí. Při zvýšené fragmentaci dochází k dělení 

přírodních lokalit s výskytem specifických druhů rostlin a živočichů, 

následná genetická izolace a segmentace stanovišť ohrožuje přežití 

citlivějších druhů. Pro migrující živočichy znamená vysoká fragmentace 

území existenci bariér jejich migrace. 

Zdroj 

Jelikož datové vrstvy ÚAP neobsahují informace o počtu pruhů, je nutné 

využít datovou sadu ArcČR 500, dostupnou zde: 

https://www.arcdata.cz/produkty/geograficka-data/arccr-500 

Syntaxe výpočtu 

Vážená délka bariér v nezastavěném území v km ve vztahu k celkové 

výměře nezastavěného území obce v km2. Délka bariér se násobí 4x u 

dálnic a rychlostních komunikací se 6 pruhy, 3x u silnic I. třídy, dálnic a 

rychlostních komunikací se 4 pruhy, 2x u silnic I. třídy s méně než 4 

pruhy a 1x u silnice II. Třídy, 2x u železnic dvou a vícekolejných, 1x u 

železnice ostatní. 

Jednotka km/km2 

Váha 0,10 

Rizika 

hodnocení 

Subjektivnost nastavení vah. Fragmentace je hodnocena pouze hustotou 

bariér nikoliv velikostní heterogenitou nefragmentovaných krajinných 

plošek. 

Vymezení 

hodnot  

v Olomouckém 

kraji 

1 bod 29 obcí 1,51  a více 

2 body 21 obcí 1,01 – 1,50 

3 body 86 obcí 0,51  – 1,00 

4 body 
169 

obcí 

0,01 – 0,50   

5 bodů 97 obcí 0 

 

 

  

https://www.arcdata.cz/produkty/geograficka-data/arccr-500
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5. Koeficient ekologické stability 

Název 

indikátoru 
„Koeficient ekologické stability“ 

Název  

v databázi 
KES_19 

Definice 

Koeficient ekologické stability vyjadřuje podíl ekologicky příznivých 

ploch (ekologicky stabilních) a ploch ekologicky nestabilních, které 

„zatěžují“ životní prostředí.  

Podle koeficientu ekologické stability se dá území hodnotit s ohledem na 

narušenost území a tím např. vyšší nutnosti investic do protierozních 

opatření atp. 

Význam 

indikátoru 

Komplexní ukazatel pro hodnocení ekologické stability krajiny a stupně 

urbanizace prostředí. Může nepřímo indikovat estetickou hodnotu 

krajiny.  

Zdroj 

Koeficient ekologické stability sledovaný jev Českým statistickým 

úřadem, data jsou publikována v rámci datové sady ve Veřejné databázi, 

oddíl Území, sídelní struktura, Územně analytické podklady: 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky 

Syntaxe 

výpočtu 

Počítá se jako poměr druhů pozemků s vyšší ekologickou stabilitou a 

pozemků 

s nízkou ekologickou stabilitou: 

(chmelnice + vinice + zahrady + ovocné sady + trvalé travní porosty + 

pastviny + lesní půda + vodní plochy) / (orná půda + zastavěné plochy + 

ostatní plochy) 

Jednotka index 

Váha 0,10 

Rizika 

hodnocení 

Význam koeficientu ekologické stability spočívá zejména v jeho 

exaktnosti vyjádření 

a dlouhodobé časové řadě hodnocení. Vyšší vypovídající hodnotu má 

například koeficient stupně ekologické stability, hodnocený při 

zpracování generelů územních systémů ekologické stability. Tento 

koeficient je však zatížen subjektivitou hodnocení zpracovatelů a nebyl 

vyjádřen vždy v rámci zpracování vyjádřen na území obce. Problémem 

je u indikátoru přesnost vstupních dat z ČSÚ, resp. jejich původ. Data 

jsou odvozována z druhu pozemků uvedených v katastru nemovitostí a 

nemusí být ve všech případech přesná a aktuální. Je obecně známý fakt, 

že mnoho pozemků je v KN vedeno pod jiným druhem, než je tomu ve 

skutečnosti.  

Vymezení 

hodnot  

v Olomouckém 

kraji 

1 bod 
160 

obcí 
0   0,30 

2 body 86 obcí 0,31 – 0,70 

3 body 63 obcí 0,71  – 1,50 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky
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4 body 47 obcí 1,51 – 3,00 

5 bodů 46 obcí 3,01  a více 

 

6. Podíl lesa 

Název 

indikátoru 
„Podíl lesa“ 

Název  

v databázi 
LES_19 

Definice Podíl plochy lesa k celkové výměře hodnoceného území. 

Význam 

indikátoru 

Ukazatel pro hodnocení existence přírodního zdroje – lesa a ohroženosti 

produkčního potenciálu území (dřevo), působení mimoprodukčních 

funkcí lesa, přírodní kvality prostředí, čistoty ovzduší i rekreačního 

potenciálu území. Představuje území s nízkou úrovní průběžného 

ovlivnění zásahem člověka a vyšší stanovištní hodnotou  

pro biotu. 

Zdroj 

Datové vrstvy ÚAP, v datovém modelu Olomouckého kraje jsou to tyto 

následující: 

 ft_11_PUPFL_les_p 

Syntaxe výpočtu 
Počítá se jako procentuální výměra lesních ploch k celkové rozloze 

obce. 

Jednotka % 

Váha 0,10 

Rizika 

hodnocení 

Indikátor nijak nehodnotí kvalitu lesního porostu. Částečně se překrývá 

s koeficientem ekologické stability, se kterým bude velmi silně 

korelovat. 

Vymezení 

hodnot  

v Olomouckém 

kraji 

1 bod 
129 

obcí 

5,00   a méně 

2 body 84 obcí 5,01 – 20,00 

3 body 91 obcí 20, 01 – 40,00 

4 body 67 obcí 40,01 – 60,00  

5 bodů 31 obcí 60,01  a více 
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7. Podíl půd I. a II. třídy ochrany 

Název 

indikátoru 
„Podíl půd I. a II. třídy ochrany“ 

Název  

v databázi 
BONITA_19 

Definice 
Ohodnocení bonitní cennosti zemědělského půdního fondu na základě 

tříd ochrany půdy. 

Význam 

indikátoru 
Hodnocení bonity půdy jako neobnovitelného přírodního zdroje 

Zdroj 

Datové vrstvy ÚAP, v datovém modelu Olomouckého kraje jsou to tyto 

následující: 

 ft_11_ZPF_bpej_p (KOD_KAT = '1TR' or KOD_KAT = '2TR') 

Syntaxe výpočtu 
Procentní podíl součtu ploch zemědělského půdního fondu s 1. a 

2. třídou ochrany na celkové výměře zemědělského půdního fondu. 

Jednotka % 

Váha 0,15 

Rizika 

hodnocení 

Indikátor nerozlišuje bonitní cennost 1. a 2. třídy mezi sebou, 

nezohledňuje také různou cennost ostatních tříd. 

Vymezení 

hodnot  

v Olomouckém 

kraji 

1 bod 90 obcí 15,00   a méně 

2 body 60 obcí 15,01 – 30,00 

3 body 83 obcí 30,01 – 60,00  

4 body 75 obcí 60,01 – 80,00 

5 bodů 94 obcí 80,01  a více 
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8. Stupeň realizace pozemkových úprav 

Název 

indikátoru 
„Stupeň realizace pozemkových úprav“ 

Název  

v databázi 
KPU_19 

Definice Zpracované nebo zahájené pozemkové úpravy na území obce. 

Význam 

indikátoru 

Význam realizace společných zařízení (řešení eroze, ekologické stability 

území, zadržení vody v krajině a prostupnosti území). 

Zdroj 
Data dostupná na portálu Ministerstva zemědělství, sekce přehled 

pozemkových úprav: http://eagri.cz/public/app/eagriapp/PU/Prehled/ 

Syntaxe výpočtu 

Hodnocení obcí dle zpracovaných nebo realizovaných pozemkových 

úprav. Zdrojová data o stupni realizace jsou poskytnuta za katastry, které 

jsou ohodnoceny dle následujícího klíče. 

 1 – na území obce nejsou realizovány, rozpracovány nebo 

schváleny žádné pozemkové úpravy 

 2 – na území obce jsou rozpracovány nebo realizovány JPÚ 

 3 – na území obce jsou schváleny KPÚ (probíhá zpracování 

návrhu,  

je stanoven termín realizace) 

 4 – na území obce jsou rozpracovány KPÚ (probíhá jejich 

realizace) 

 5 – na území obce byly realizovány KPÚ (zapsáno do 

katastrálního operátu)  

U obcí, které se skládají pouze z jednoho KÚ je převzata hodnota 

z rozsahu 1-5. U obcí, které se skládají z více KÚ je nutná revize těchto 

hodnot a expertní stanovení hodnoty za obce. Nutné je zohlednit územní 

rozsah daného stupně a dále také zohlednit přítomnost KÚ, kde 

pozemkové úpravy nejsou provedeny, ale současně jejich realizace nemá 

příliš velký význam (např. zastavěné území nebo naopak vysoký podíl 

lesních pozemků). Pro expertní stanovení jsou uplatněna tato pravidla: 

V případě více KÚ s rozdílnou hodnotou je za obec použita hodnota 

z KÚ většího rozsahu. Pokud je rozdíl hodnot dvou přibližně stejných 

území větší než 1, je použita prostřední hodnota. Pokud je v KÚ výrazný 

podíl zastavěného území nebo lesa, je hodnota tohoto KÚ ignorována a 

obec je ohodnocena podle ostatních KÚ. V případě velkého množství 

KÚ (cca více než 4) je výsledná hodnota posouzena expertně. 

Jednotka body 

Váha 0,10 

Rizika 

hodnocení 

Relativně stabilizovaný indikátor. Zohledňuje hrubý přehled o 

připravovaných pozemkových úpravách. Indikátor nezohledňuje stupeň 

realizace, a tedy i případný reálný dopad na řešení eroze, ekologické 

stability, prostupnosti území, zadržování vody v krajině, tedy celý 

komplex společných zařízení. Při empirickém hodnocení  

je nutno tento fakt zohlednit a případně korigovat indikátor v 

http://eagri.cz/public/app/eagriapp/PU/Prehled/
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environmentálním pilíři podle stupně (významu) a rozsahu zmíněných 

realizací.   

Vymezení 

hodnot  

v Olomouckém 

kraji 

1 bod 
166 

obcí 
 

2 body 39 obcí  

3 body 62 obcí  

4 body 40 obcí  

5 bodů 95 obcí  
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