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ÚVOD 

 

 Účel a způsob pořízení územně analytických podkladů 

Územně analytické podklady (ÚAP) představují jeden z nástrojů územního plánování, který je ukotven 

v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. Patří mezi tzv. územně plánovací podklady a jejich úkolem je zjišťování a vyhodnocování stavu 

a vývoje území, jeho hodnot, 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 (limity využití území), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování 

udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci. 

Postup pořízení, aktualizace a projednání územně analytických podkladů je uveden v ustanoveních § 27 

až § 29 stavebního zákona. 

Podrobnosti o obsahu a účelu ÚAP stanoví vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 

územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 

Územně analytické podklady slouží jako podklad pro: 

 pořizování územně plánovací dokumentace, jejich změn a aktualizací; 

 vyhodnocování vlivu územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj; 

 posuzování vlivu záměru na životní prostředí; 

 poskytování územně plánovacích informací dle § 21 odst. 1 písm. a) stavebního zákona; 

 rozhodování stavebních úřadů na území obcí, které nemají k dispozici platný územní plán. 

 Pořizování územně analytických podkladů 

Územně analytické podklady jsou dle stavebního zákona pořizovány pro celé území České republiky ve 

dvojí podrobnosti, a to pro správní území obcí s rozšířenou působností (ORP) a pro území krajů. 

Územně analytické podklady jsou pořizovány na základě průzkumů území a na základě údajů o území, 

kterými jsou informace nebo data o stavu území, o právech, povinnostech a omezeních, která se váží 

k určité části území. 

Pořizovatelem územně analytických podkladů pro správní území obcí s rozšířenou působností je úřad 

územního plánování. Ten také průběžně aktualizuje územně analytické podklady na základě nových 

údajů o území a průzkumů území a každé 2 roky pořídí jejich úplnou aktualizaci. 

Městský úřad Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování dle 

§ 6 odst. 1 písm. b) stavebního zákona pořídil Územně analytické podklady pro ORP Zábřeh v roce 2008 

(zpracovatel: RNDr. Jaroslav Kotík, Olomouc). 

V roce 2010 byla zpracována 1. úplná aktualizace ÚAP pro ORP Zábřeh (zpracovatel: RNDr. Jaroslav 

Kotík, Olomouc). 

V roce 2012 byla zpracována 2. úplná aktualizace ÚAP pro ORP Zábřeh (zpracovatel: RNDr. Jaroslav 

Kotík, Olomouc). 

V roce 2014 byla zpracována 3. úplná aktualizace ÚAP pro ORP Zábřeh (zpracovatel: RNDr. Jaroslav 

Kotík, Olomouc). 

Prvotní zpracování dat ÚAP, stejně jako i první dvě aktualizace byly zpracovány s využitím datového 

modelu firmy T-Mapy. 

V roce 2012 Krajský úřad Olomouckého kraje zahájil práce na návrhu krajského datového modelu ÚAP. 

3. aktualizace ÚAP již byla zpracována v tomto novém datovém modelu. 
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V současnosti probíhá průběžná aktualizace dat ÚAP prostřednictvím Portálu územního plánování 

Olomouckého kraje http://uap.kr-olomoucky.cz/dmvs-gateway/. 

 Sledované jevy 

Pro územně analytické podklady obcí je zpracován přehled sledovaných jevů, který je uveden v části A 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 

Taxativně je zde vymezeno 117 jevů, které mají být obsahem podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje 

území a které je tedy nutné v rámci pořízení ÚAP sledovat. Tyto jevy však můžou být doplněny o další 

dostupné informace a jiné záměry v území (jevy 118 a 119). 

 Poskytovatelé údajů o území 

Dle § 27 odst. 3 stavebního zákona údaje o území poskytují pořizovateli ÚAP orgány veřejné správy, 

jimi zřízené právnické osoby a vlastníci dopravní a technické infrastruktury, a to především v digitální 

formě bezodkladně po jejich vzniku nebo po jejich zjištění. Přitom poskytovatel zodpovídají za jejich 

správnost, úplnost a aktuálnost. 

Údaji o území se rozumí informace nebo data o stavu území, o právech, povinnostech a omezeních, 

která se váží k určité části území, například ploše, pozemku, přírodnímu útvaru nebo stavbě, a která 

vznikla nebo byla zjištěna na základě právních předpisů a dále informace nebo data o záměrech na 

provedení změny v území. Údaje o území zahrnují rovněž informace o jejich vzniku, pořízení, zpracování, 

případném schválení nebo nabytí platnosti a účinnosti. 

Údaje o území jsou získávány následujícími způsoby: 

 údaje dodali pořizovateli příslušní poskytovatelé povinní ze zákona; 

 údaje byly poskytovatelem předány Krajskému úřadu Olomouckého kraje, který je zpracoval a 

následně poskytnul pořizovatel ÚAP prostřednictvím Portálu územního plánování 

 údaje byly získány z územně plánovacích dokumentací obcí; 

 údaje byly získány průzkumem, který provedl pořizovatel ÚAP. 

 Členění územně analytických podkladů 

Územně analytické podklady podle § 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb. obsahují: 

a. podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území zahrnující zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje 

území, jeho hodnot, limity využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn 

v území 

b. rozbor udržitelného území zahrnující: 

 zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých 

stránek, příležitostí a hrozeb v tematickém členění zejména na horninové prostředí a 

geologii, vodní režim, hygienu životního prostředí, ochranu přírody a krajiny, zemědělský 

půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, veřejnou dopravní a technickou 

infrastrukturu, sociodemografické podmínky, bydlení, rekreaci, hospodářské podmínky; 

závěrem těchto tematických zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území je 

vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 

hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území; 

 určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích zahrnující zejména 

urbanistické, dopravní a hygienické závady, vzájemné střety záměrů na provedení změn 

v území a střety těchto záměrů s limity využití území, ohrožení území například povodněmi 

a jinými rizikovými přírodními jevy. 

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území jsou tvořeny: 

http://uap.kr-olomoucky.cz/dmvs-gateway/
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 textovou částí 

 grafickou částí – výkres limitů využití území, výkres hodnot území, výkres záměrů na provedení 

změn v území 

Rozbor udržitelného rozvoje území je tvořen: 

 textovou částí 

 grafickou částí – výkres problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích 

Nedílnou součástí dokumentace ÚAP je digitální tematická databáze pro vedení všech geografických 

podkladů rozboru udržitelného rozvoje území. 

 

 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

 Vymezení řešeného území 

Řešeným územím pro územně analytické podklady je celé správní území obce s rozšířenou působností 

Zábřeh. Řešené území zahrnuje obce Bohuslavice, Brníčko, Drozdov, Dubicko, Horní Studénky, Hoštejn, 

Hrabová, Hynčina, Jedlí, Jestřebí, Kamenná, Kolšov, Kosov, Lesnice, Leština, Lukavice, Nemile, 

Postřelmov, Postřelmůvek, Rájec, Rohle, Rovensko, Svébohov, Štíty, Vyšehoří, Zábřeh, Zborov, Zvole. 

Celkem se jedná o 28 obcí a 47 katastrálních území. Celková rozloha území je 267,14 km². Správní 

území ORP má asi 33 500 obyvatel. 

 Základní údaje jednotlivých obcí 

Tabulka 1: Základní údaje jednotlivých obcí v ORP Zábřeh 

Obec 
Počet obyvatel k 1. 

1. 2016 
Rozloha (km²) 

Hustota zalidnění 

(obyv./km²) 

Bohuslavice 515 3,97 129,7 

Brníčko 636 8,48 75 

Drozdov 351 13,69 25,64 

Dubicko 1068 7,82 136,57 

Horní Studénky 339 7,24 46,82 

Hoštejn 419 1,82 230,22 

Hrabová 635 8,1 78,4 

Hynčina 206 25,45 8,09 

Jedlí 672 9,92 67,74 

Jestřebí 626 8,69 72,04 

Kamenná 528 5,12 103,13 

Kolšov 740 3,81 194,23 

Kosov 319 5,47 58,32 

Lesnice 652 7,32 89,07 

Leština 1259 5,23 240,73 

Lukavice 873 11,21 77,88 

Nemile 636 5,53 115,01 

Postřelmov 3121 9,54 327,15 

Postřelmůvek 312 4,01 77,81 

Rájec 504 4,91 102,65 

Rohle 667 18,56 35,94 

Rovensko 814 7,41 109,85 

Svébohov 418 6,14 68,08 

Štíty 2039 29,93 68,13 
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Obec 
Počet obyvatel k 1. 

1. 2016 
Rozloha (km²) 

Hustota zalidnění 

(obyv./km²) 

Vyšehoří 231 3,47 66,57 

Zábřeh 13792 34,58 398,84 

Zborov 217 3,15 68,88 

Zvole 863 6,57 131,35 

celkem 33452 267,14 125,22 

  

 PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ÚZEMÍ 

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území jsou tvořeny textovou částí obsahující vyhodnocení 

stavu a vývoje území a grafickou částí, která obsahuje znázornění limitů využití území, hodnot území a 

záměrů na změny v území. 

 Popis grafické části 

Jako podkladová data pro výkresy byly použity katastrální mapy DKM a KMD, popřípadě účelová 

katastrální mapa (ÚKM) v místech, kde katastrální mapa dosud nebyla digitalizována. Ve výkresech je 

dále řešené území správního obvodu ORP administrativně členěno na obce a katastrální území. 

Symbologie byla převzata z modelu Krajského úřadu Olomouckého kraje a následně upravována dle 

konkrétních potřeb daného území. 

V následujících kapitolách je popsán obsah jednotlivých výkresů: 

3.1.1. Výkres č. 1 – Limity využití území 

Výkres obsahuje: 

 limity využití území vyplývající z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních 

právních předpisů (např. památková ochrana, ochrana přírody, ochrana vodních zdrojů, 

záplavové území, ložiska nerostných surovin, ochranná pásma technické a dopravní 

infrastruktury) 

 další omezující jevy v území, které však nejsou definovány žádným závazným předpisem 

Výkres je zpracován v měřítku 1:10 000.  

Tabulka 2: Obsah sledovaných jevů ve výkresu č. 1 – Limity využití území 

Číslo jevu dle části 
A přílohy č. 1 

vyhlášky č. 
500/2006 Sb. 

 Sledovaný jev 

1 zastavěné území 

6 městská památková zóna včetně ochranného pásma 

8 nemovitá kulturní památka, včetně ochranného pásma 

16 území s archeologickými nálezy 

21 územní systém ekologické stability (z územních plánů) 

22 významný krajinný prvek – registrovaný 

24 přechodně chráněná plocha 

28 přírodní rezervace včetně ochranného pásma 

30 přírodní park 

32 památný strom 

34 NATURA 2000 – evropsky významná lokalita 

35 NATURA 2000 – ptačí oblast 

36 lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 
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Číslo jevu dle části 
A přílohy č. 1 

vyhlášky č. 
500/2006 Sb. 

 Sledovaný jev 

38 les zvláštního využití 

39 lesy hospodářské 

40 vzdálenost 50 m od okraje lesa 

41 bonitovaná půdně ekologická jednotka – I. třída ochrany, II. třída ochrany 

43 investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti – odvodňovací zařízení 

44 vodní zdroj, ochranné pásmo vodního zdroje 

45 chráněná oblast přirozené akumulace vod 

47 vodní útvar povrchových vod 

48 vodní nádrž 

50 záplavové území 

51 aktivní zóna záplavového území 

52 území určené k rozlivům povodní 

53 území zvláštní povodně pod vodním dílem 

54 objekt protipovodňové ochrany 

55 ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje 

57 dobývací prostor 

58 chráněné ložiskové území 

60 ložisko nerostných surovin 

61 poddolované území 

62 sesuvné území 

63 staré důlní dílo 

64 staré zátěže území a kontaminované plochy 

67 technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma 

68 vodovodní síť včetně ochranného pásma 

69 technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného 

pásma 

70 síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma 

72 elektrická stanice včetně ochranného pásma 

73 nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma 

74 technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a 
bezpečnostního pásma 

75 vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma 

81 elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma 

82 komunikační vedení včetně ochranného pásma 

85 skládka 

90 silnice I. třídy včetně ochranného pásma 

91 silnice II. třídy včetně ochranného pásma 

92 silnice III. třídy včetně ochranného pásma 

93 místní a účelové komunikace 

94 železniční dráha celostátní včetně ochranného pásma 

95 železniční dráha regionální včetně ochranného pásma 

97 vlečka včetně ochranného pásma 

102 letiště včetně ochranných pásem 

109 vymezené zóny havarijního plánování 

111 objekt požární ochrany 

112 objekt důležitý pro plnění úkolů Policie ČR  

 

3.1.2. Výkres č. 2 – Hodnoty území 

Výkres obsahuje: 
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 přírodní hodnoty území 

 kulturní hodnoty území 

 civilizační hodnoty území 

Výkres je zpracován v měřítku 1:10 000. 

 

Tabulka 3: Obsah sledovaných jevů ve výkresu č. 2 – Hodnoty území 

Číslo jevu dle části 

A přílohy č. 1 

vyhlášky č. 
500/2006 Sb. 

 Sledovaný jev 

6 městská památková zóna  

8 nemovitá kulturní památka, včetně ochranného pásma 

11 urbanistické hodnoty, krajinné osy a horizonty 

14 architektonicky cenná stavba, soubor 

15 významná stavební dominanta, krajinná dominanta 

16 území s archeologickými nálezy 

18 místo krajinného rázu, krajinný prvek 

20 významný vyhlídkový bod 

21 územní systém ekologické stability (funkční prvky z územních plánů) 

22 významný krajinný prvek – registrovaný 

24 přechodně chráněná plocha 

28 přírodní rezervace 

30 přírodní park 

32 památný strom 

34 NATURA 2000 – evropsky významná lokalita 

35 NATURA 2000 – ptačí oblast 

36 lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 

38 les zvláštního využití 

39 lesy hospodářské 

41 bonitovaná půdně ekologická jednotka – I. třída ochrany, II. třída ochrany 

43 investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti – odvodňovací zařízení 

44 vodní zdroj 

45 chráněná oblast přirozené akumulace vod 

47 vodní útvar povrchových vod 

48 vodní nádrž 

49 rozvodnice 

54 objekt protipovodňové ochrany 

60 ložisko nerostných surovin 

90 silnice I. třídy včetně ochranného pásma 

91 silnice II. třídy včetně ochranného pásma 

92 silnice III. třídy včetně ochranného pásma 

93 místní a účelové komunikace 

94 železniční dráha celostátní včetně ochranného pásma 

95 železniční dráha regionální včetně ochranného pásma 

97 vlečka 

106 cyklostezka, cyklotrasa, turistická stezka 

115 zastávka hromadné dopravy osob 

119 významné geologické lokality 

 

3.1.3. Výkres č. 3 – Záměry na provedení změn v území 

Výkres obsahuje: 
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 záměry ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 

 záměry z platné územně plánovací dokumentace 

 další záměry obcí 

Výkres je zpracován v měřítku 1:10 000. 

Tabulka 4: Obsah sledovaných jevů ve výkresu č. 3 – Záměry na provedení změn v území 

Číslo jevu dle části 

A přílohy č. 1 
vyhlášky č. 

500/2006 Sb. 

 Sledovaný jev 

1 zastavěné území 

2 plochy výroby 

3 plochy občanského vybavení 

4 plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, plochy 

přestaveb 

21 územní systém ekologické stability (navržené prvky z územních plánů) 

24 přechodně chráněná plocha 

48 vodní nádrž 

52 území určené k rozlivům povodní, suché nádrže 

67 technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma 

68 vodovodní síť včetně ochranného pásma 

69 technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného 

pásma 

70 síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma 

72 elektrická stanice včetně ochranného pásma 

73 nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma 

74 technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a 
bezpečnostního pásma 

75 vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma 

81 elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma 

89 rychlostní silnice včetně ochranného pásma 

90 silnice I. třídy včetně ochranného pásma 

92 silnice III. třídy včetně ochranného pásma 

93 místní a účelové komunikace 

106 cyklostezka 

117 zastavitelná plocha 

118 rozvojové plochy nadmístního významu 

119 prognózní zdroj 

 

 Popis tematické databáze 

Nedílnou součástí podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území je tematická databáze tvořená 

soubory formátu SHP. Uspořádání a struktura souborů vychází z datového modelu pro Portál územního 

plánování Olomouckého kraje. 

Jednotlivé prvky jsou členěny do následujících témat a subtémat:  

Tabulka 5: Struktura datového modelu ÚAP 

Téma Subtéma Typy prvků 

01 Vymezení a využití území Administrativní členění Hraniční přechod 

Kraj 

Katastrální území 
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Téma Subtéma Typy prvků 

Obec 

Okres 

ORP 

Působnost POU 

Stát 

Stavební úřad 

Základní sídelní jednotka 

Mikroregiony a MAS Místní akční skupina 

Mikroregion 

Plochy speciální regulace Plochy s vyloučením staveb 

Stavební uzávěra 

Rekreační potenciál území Rekreační krajinný celek 

Rekreační potenciál území 

Rekreační využití území 

Rozvojový potenciál území Funkčně urbanizované území 

Obce na rozvojové ose 

Plocha nadmístního významu 

Rozvojová oblast 

Rozvojová osa 

Směr rozvoje 

Specifická oblast 

Územní bariéra 

Urbanizace území Dohoda o parcelaci 

Plocha evidovaná ÚS 

Plocha přestavby 

Plocha změn v krajině 

Plocha změny ÚP 

Podmínka regulačního plánu 

Podmínka územní studie 

Územní rezerva 

VPS a VPO 

Zastavěné území 

Zastavitelná plocha 

Základní funkční plochy Plochy s rozdílným způsobem využití 

02 Příroda a krajina Krajinné hodnoty Dochovaná historická cestní síť 

Krajinná dominanta 

Krajinný prvek 

Krajinné osy a horizonty 

Kulturní krajinná oblast 

Místo krajinného rázu 

Oblast krajinného rázu 

Typologie krajiny 

Významný vyhlídkový bod 

Mezinárodní ochrana biosférická rezervace a geopark 

NATURA 2000 – EVL 

NATURA 2000 – ptačí oblast 

Mokřady RAMSAR 

Obecná ochrana přírody a 

krajiny 

Koridor migrace 

Památný strom 

Přechodně chráněná plocha 

Přírodní park 

Významný krajinný prvek – registrovaný 

Významný krajinný prvek – ze zákona 
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Téma Subtéma Typy prvků 

Lokalita výskytu zvláště chráněných 

rostlin a živočichů 

ÚSES Biochora 

Bioregion 

Interakční prvek 

Ochranná zóna nadregionálního 

biokoridoru 

ÚSES podklady 

ÚSES ÚP 

ÚSES ZÚR 

Zvláště chráněná území Chráněná krajinná oblast 

Maloplošné ZCHÚ – OP 

Národní park 

Národní přírodní památka 

Národní přírodní rezervace 

Přírodní památka 

Přírodní rezervace 

Velkoplošné ZCHÚ – OP 

Zóny CHKO, NP 

03 Těžba nerostných surovin Geologie Geologické riziko 

Hydrogeologické prvky 

Krasové jevy 

Seismická oblast 

Významná geologická lokalita 

Těžba nerostných surovin Chráněné ložiskové území 

Chráněné území pro zvláštní zásahy do 
zemské kůry 

Dobývací prostor 

Staré důlní dílo 

Limity těžby 

Ložisko nevýhradních nerostných surovin 

Poddolované území 

Prognózní zdroj 

Odval, výsypka, odkaliště, halda 

Ložisko výhradních nerostných surovin 

04 Architektonické a 

urbanistické hodnoty 

Architektonické hodnoty Architektonicky cenná stavba, soubor 

Historické jádro 

Místo vztažené k významné události 

Region lidové architektury 

Urbanistické hodnoty Brownfield 

Nevhodně využívaná plocha 

Urbanisticky cenná zástavba, soubor 

Významný veřejný prostor 

05 Kulturní a archeologické 

památky 

Kulturní památky Krajinná památková zóna 

Nemovitá národní kulturní památka 

Nemovitá kulturní památka 

Památková rezervace 

Památková zóna 

OP kulturní památky, rezervace a zóny 

Světové kulturní dědictví UNESCO 

Území s archeologickými 

nálezy 

Území s archeologickými nálezy 

06 Dopravní infrastruktura Bezmotorová doprava Cyklostezka 
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Téma Subtéma Typy prvků 

Cyklotrasa 

Hipostezka 

Turistická stezka 

Zařízení na stezce 

Hromadná doprava Hromadná doprava – OP, koridor 

Lanová dráha 

Tramvajová dráha 

Trolejbusová dráha 

Zařízení hromadné dopravy 

Kombinovaná doprava Zařízení kombinované dopravy 

Letecká doprava Letecká doprava – OP, koridor 

Letiště 

Přistávací dráha 

Zařízení letecké dopravy 

Silniční doprava Dálnice 

Křižovatka 

Místní a účelové komunikace 

Rychlostní silnice 

Silniční doprava – OP, koridor 

Silnice I. třídy 

Silnice II. třídy 

Silnice III. třídy 

Zařízení silniční dopravy 

Vodní doprava Vodní doprava – OP, koridor 

Vodní cesta 

Zařízení vodní dopravy 

Železniční doprava Speciální dráha 

Vlečka 

Vysokorychlostní trať 

Zařízení železniční dopravy 

Železniční doprava – OP, koridor 

Železniční dráha 

07 Vodní režim Lázeňství Lázeňské místo 

Přírodní léčivý a minerální zdroj 

Přírodní léčivý a minerální zdroj – OP 

Monitoring a průzkum Monitorovací stanice 

Zařízení průzkumu a monitoringu 

Průzkumný vrt 

Ochrana vodních zdrojů Chráněná oblast přirozené akumulace 

vod 

Vodní zdroj 

Vodní zdroj – OP 

Zranitelná oblast 

Protipovodňová ochrana Aktivní zóna záplavového území 

Záplavové území 

Plocha určená k rozlivu povodní 

Objekt protipovodňové ochrany 

Území zvláštní povodně pod vodním 
dílem 

Povodňová rizika a ohrožení 

Vodní útvary Ostatní vodní útvar 

Povodí 

Pramen 
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Téma Subtéma Typy prvků 

Vodní plocha 

Vodní tok 

08 Technická infrastruktura Zásobování elektrickou 
energií 

Elektrická síť 

Zařízení na elektrické síti 

Výrobna elektřiny 

Kanalizace Čistírna odpadních vod 

Kanalizační síť 

PRVKOK – kanalizační síť 

Zařízení na kanalizační síti 

Veřejná komunikační síť Radioreléová trasa 

Telekomunikační síť 

Telekomunikační zařízení 

Vysílač  

Odpadové hospodářství Zařízení na odstraňování nebezpečného 

odpadu 

Skládka odpadu 

Spalovna 

Ostatní technická 

infrastruktura 

Kolektor 

Ostatní sítě technické infrastruktury 

Ostatní zařízení technické infrastruktury 

Produktovodní síť 

Zařízení na produktovodní síti 

Zásobování pitnou vodou PRVKOK - vodovodní síť 

PRVKOK – zařízení na vodovodní síti 

Hranice tlakového pásma 

Vodovodní síť 

Zařízení na vodovodní síti 

Zásobování plynem Plynovodní síť vč. BP, OP 

Zařízení na plynovodní síti 

Skladování plynu 

Uzemňovací soustava 

Výrobna plynu 

Zásobování teplem Teplovodní síť 

Zařízení na teplovodní síti 

Vytápěná oblast 

Zásobování užitkovou vodou Užitková vodovodní síť 

Zařízení užitkového vodovodu 

09 Hygiena prostředí Hygiena prostředí Ekologická zátěž 

Hlukové pásmo 

Hřbitov, krematorium 

Jiná hygienická OP 

Objekt nebo zařízení zař. do sk. A nebo B 

s nebezp. látkami 

Radonové riziko 

Zdroj znečištění ovzduší 

Zdroj znečištění vod 

Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 

Znečištění vodního toku 

10 Havarijní plánování a 

obrana státu 

IZS Objekt civilní ochrany 

Objekt IZS 

Objekt důležitý pro plnění úkolů Policie 
ČR 

Objekt požární ochrany 
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Téma Subtéma Typy prvků 

Vymezení zóny havarijního plánování 

Obrana státu Jiné zájmy AČR 

Objekt důležitý pro obranu státu 

Vojenský výcvikový prostor 

Zájmové území AČR 

Zájmové území vojenského výcvikového 

prostoru 

11 Lesní a půdní fond Investice do půdy Eroze půdy 

Odvodňovací zařízení 

Plocha s vodohospodářským opatřením 

Protierozní opatření 

Zavlažovací zařízení 

PUPFL Les 

Vzdálenost 50 m od okraje lesa 

Hranice přírodní lesní oblasti 

Stupeň přirozenosti lesních porostů 

ZPF BPEJ 

Hranice klimatických regionů 

12 Podmínky a omezení ve 
využití území 

Omezující ÚS  

Zpřesňující ÚS  

ZÚR  

13 Statistika Bytová výstavba  

Dojížďka a vyjížďka  

Dostupnost TI  

Katastr nemovitostí  

KPÚ  

Odvětvová ekonomická 
aktivita 

 

Počet obyvatel  

Rekreace  

Věková struktura  

Vzdělanostní struktura  

14 Problémy území ÚAP Dopravní problémy  

Hygienické závady  

Ostatní problémy  

Vyhodnocení vyváženosti 

RURÚ 

 

Střety  

SWOT  

Urbanistické problémy  

 

 Vyhodnocení stavu a vývoje území 

Dle § 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 500/2006 Sb. zahrnuje rozbor udržitelného rozvoje území zjištění a 

vyhodnocení udržitelného rozvoje v tematickém členění na 10 základních okruhů. I následující popis 

území je tedy členěn do vyhláškou vyjmenovaných témat: 

3.3.1. Horninové prostředí a geologie 

Geologické a geomorfologické poměry 
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Zábřežsko je charakteristické mírně zvlněnou, bohatě zalesněnou krajinou jesenického podhůří, 

nacházející se v průměrné nadmořské výšce 347,23 m n. m., z čehož nejvýše je položená obec Hynčina 

s 545 m nadmořské výšky a nejníže obec Bohuslavice s 258 m n. m. 

Geologický podklad západní části území je budován proterozoickými horninami zábřežské série. V 

zábřežské sérii můžeme rozeznat dvě kry, které se od sebe liší jednak stupněm metamorfózy, jednak 

charakterem původních sedimentů. Hranici mezi oběma představuje pruh fylitů představující zónu 

pohybu a stratigrafickou hranici. Zatímco na severu převládají sedimenty pelitické s menším podílem 

klastické složky, směrem k jihu přibývá poloh psamitických a psefitických hornin. Souhlasně s tím 

nacházíme v jižní části zábřežské série stále častěji polohy nízce metamorfovaných až 

nemetamorfovaných drob a drobových pískovců a hlavně jemných slepenců s drobnými valouny 

křemene i hrubých polymiktních slepenců. Na severní kře převládají tmavě šedé drobně zrnité křemité 

biotitické fylity. Jde o horniny složené z křemene a kyselých plagioklasů a proměnlivého množství biotitu. 

Pro zábřežskou sérii jsou další a dosti charakteristickou složkou amfibolity. Obvykle jsou velmi drobně 

zrnité, šedozelené, deskovitě odlučné. Běžně se setkáváme též s různými druhy chloritických břidlic. 

Horniny tohoto druhu se objevují jak v severní tak jižní část i zábřežské série. 

Geologický podklad Mohelnické brázdy je budován především sedimenty pliocenními. Ty jsou zde 

zastoupeny vrstvami pontu (pestrý panon). K pontu zařazujeme poměrně monotónní souvrství pestrých 

jílů a místy štěrků, které leží nad panonem, z něhož se v centrálních částech pánve pozvolna vyvíjí; na 

okrajích zřetelně transgreduje. Obecně převažují pestré jíly. Jsou to světle šedé, zelenavě až zelenošedé 

nebo žlutošedé, většinou silně žlutohnědě, rezavě a vzácněji rudě skvrnité, nevrstevnaté, většinou 

nepísčité plastické jíly, vzácněji vápnité jíly, jen občas s polohami a čočkami písčitými. Hojné jsou drobné 

vápnité i manganové konkrece. Kromě pestrých pelitů jsou vzácněji vyvinuty i jíly modré, hnědavé a 

nafialovělé, popř. i zelené. Na bázi i uvnitř souvrství jsou poměrně hojné polohy převážně křemenných 

štěrků drobného zrna. Jsou dobře opracovány, uloženy většinou v jemném až středně zrnitém 

křemenném písku. Jižním směrem nabývají štěrky převahy. Jsou zejména v okrajových částech sníženiny 

a jsou tvořeny opět křemenem, avšak již s větším podílem paleogenních pískovců. Jsou opět uloženy v 

pískové základní hmotě, místy s polohami pestrých jílů. Kromě štěrků se v této oblasti častěji vyskytují 

středně zrnité až hrubozrnné křemenné písky. Tento pískovo-štěrkový vývoj pontu je spjat pozvolnými 

přechody s pelitickým vývojem uprostřed sníženiny. Pleistocenní uloženiny řešeného území mají fluviální 

(náplavy vodních toků), svahový a eolický původ (spraše). K holocenním sedimentům zde patří uloženiny 

údolních niv, svahových sutí a hlín. 

Podle geomorfologického členění ČSR (Demek J. a kol., 1987) patří řešené území systému Hercynského, 

do provincie Česká vysočina, subprovincie Krkonošsko – jesenická soustava. Regionální členění reliéfu 

ukazuje následující přehled: 

Tabulka 6: Geomorfologické regionální členění reliéfu 

oblast celek podcelek okrsek 

Orlická oblast Kladská kotlina Králická brázda Štítská brázda 

Bukovohorská 

hornatina 

 

Jesenická oblast Zábřežská vrchovina Drozdovská vrchovina Rovenská pahorkatina 

Mírovská vrchovina Žádlovická pahorkatina 

Mohelnická brázda   

Hanušovická vrchovina Úsovská vrchovina Benkovská vrchovina 

 

Těžba nerostných surovin 

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), rozlišuje výhradní ložiska 

(§ 6) a ložiska nevyhrazených nerostů (§ 7). 
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Vyhrazenými nerosty podle § 3 odst. 1 horního zákona jsou radioaktivní nerosty; všechny druhy ropy a 

hořlavého zemního plynu (uhlovodíky), všechny druhy uhlí a bituminosní horniny; nerosty, z nichž je 

možné průmyslově vyrábět kovy; magnezit; nerosty, z nichž je možné průmyslově vyrábět fosfor, síru 

a fluor nebo jejich sloučeniny; kamenná sůl, draselné, borové, bromové a jodové soli; tuha, baryt, 

azbest, slída, mastek, diatomit, sklářský a slévárenský písek, minerální barviva, betonit; nerosty, z nichž 

je možno průmyslově vyrábět prvky vzácných zemin a prvky s vlastnostmi polovodičů; granit, 

granodiorit, diorit, gabro, diabas, hadec, dolomit a vápenec, pokud jsou blokově dobyvatelné a leštitelné, 

a travertin; technicky využitelné krystaly nerostů a drahé kameny; halloyzit, kaolin, keramické a 

žáruvzdorné jíly a jílovce, sádrovec, anhydrit, živce, perlit a zeolit; křemen, křemenec, vápenec, dolomit, 

slín, čedič, znělec, trachyt, pokud tyto nerosty jsou vhodné k chemicko-technologickému zpracování 

nebo zpracování tavením; mineralizované vody, z nichž se mohou průmyslově získávat vyhrazené 

nerosty; technicky využitelné přírodní plyny. 

Ostatní nerosty jsou nevyhrazené. 

Výhradní ložiska jsou vydávány osvědčením Ministerstva životního prostředí, zjistí-li se vyhrazený nerost 

v množství a jakosti, které umožňují důvodně očekávat jeho nahromadění. 

Ložiska nevyhrazených nerostů jsou součástí pozemku. 

Na území správního obvodu ORP Zábřeh se nacházejí následující výhradní ložiska nerostných surovin: 

Tabulka 7: Výhradní ložiska nerostných surovin v SO ORP Zábřeh 

Název 
Evidenční 

číslo 
Typ 

těžby 
Nerost Surovina Organizace 

Katastrální 
území 

Plocha 
(ha) 

Štíty 3155700 dřívější, 
povrchová 

hlína, jíl, 
jílovec 

cihlářská 
surovina 

Wienerberger 
Cihlářský 

průmysl, a.s. 

Štíty – 
město, 

Březná 

24,54 

Zábřeh 
- Račice 

3087100 současná 
povrchová 

rula stavební 
kámen 

Středomoravská 
kapitálová, a.s. 

Zábřeh na 
Moravě 

1,72 

Leština 3207300 dřívější, 

povrchová 

krystalický 

vápenec, 
vápenec 

vápenec Česká 

geologická 
služba 

Leština u 

Zábřeha, 
Lesnice 

10,85 

Vitošov 
- 

Lesnice 

3063800 současná 
povrchová 

krystalický 
vápenec, 

vápenec 

vápenec Vápenka 
Vitošov, s.r.o. 

Lesnice, 
Hrabová u 

Dubicka, 

Leština u 
Zábřeha 

28,48 

Hrabová 3207200 dřívější 

povrchová 

krystalický 

vápenec, 
vápenec 

vápenec Česká 

geologická 
služba 

Hrabová u 

Dubicka 

11,48 

Zvole 3062500 dosud 
netěženo 

psamity, 
štěrk 

štěrkopísky Českomoravský 
štěrk, a.s. 

Zvole u 
Zábřeha 

106,43 

Dubicko 

- Háj 

3016301 dosud 

netěženo 

psamity, 

štěrkopísky, 
štěrk 

štěrkopísky SOL-EX s.r.o. Bohuslavice 

nad 
Moravou, 

Dubicko 

258,84 
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Obrázek 1: Výhradní ložiska nerostných surovin v SO ORP Zábřeh 

 

Na území správního obvodu ORP Zábřeh se nacházejí následující ložiska nevyhrazených nerostných 

surovin: 

Tabulka 8: Ložiska nevyhrazených nerostných surovin v SO ORP Zábřeh 

Název 
Evidenční 

číslo 
Typ 

těžby 
Nerost Surovina Katastrální území 

Plocha 
(ha) 

Jedlí – 

Pálená hora 

3201800 dosud 

netěženo 

granitoid, 

křemenný 
diorit 

stavební 

kámen 

Jedlí 17,69 

Zábřeh - 

Račice 

3087101 dosud 

netěženo 

rula stavební 

kámen 

Zábřeh na Moravě 1,66 

Hněvkov 1 - 

Hejnice 

3226000 dosud 

netěženo 

pararula, 

rula, svor 

stavební 

kámen 

Hněvkov 16,21 

Postřelmov - 

Rovensko 

3016900 dosud 

netěženo 

psamity, 

štěrk 

štěrkopísky Postřelmov, 

Postřelmůvek 

151,79 

Chromeč 3016700 dosud 

netěženo 

psamity, 

štěrk 

štěrkopísky Postřelmov 23,99 

Lesnice - 
Leština 

3017000 dosud 
netěženo 

psamity, 
štěrk 

štěrkopísky Lesnice, Leština u 
Zábřeha 

165,52 
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Název 
Evidenční 

číslo 

Typ 

těžby 
Nerost Surovina Katastrální území 

Plocha 

(ha) 

Leština u 
Zábřeha 

3017100 dosud 
netěženo 

psamity, 
štěrk 

štěrkopísky Leština u Zábřeha, 
Hrabová 

79,32 

Lesnice 3225200 dosud 

netěženo 

břidlice, 

fylit, 
vápenec 

stavební 

kámen, 
vápenec 

Lesnice 17,85 

Vitošov - 

Lukavice 

3017200 dosud 

netěženo 

psamity, 

štěrk 

štěrkopísky Hrabová u Dubicka, 

Zvole u Zábřeha, 
Bohuslavice nad 

Moravou, Lukavice 
na Moravě 

325,44 

Hrabová u 

Dubicka - 
Bohuslavice 

3017300 dosud 

netěženo 

psamity, 

štěrk 

štěrkopísky Dubicko, Hrabová u 

Dubicka, 
Bohuslavice nad 

Moravou 

186,11 

Lukavice na 
Moravě 

3016400 dosud 
netěženo 

psamity, 
štěrk 

štěrkopísky Bohuslavice nad 
Moravou, Lukavice 

na Moravě 

136,75 

 

 

Obrázek 2: Ložiska nevyhrazených nerostných surovin v SO ORP Zábřeh 

 

K ochraně výhradních ložisek proti znemožnění nebo ztížení jeho dobývání se stanovují chráněná 

ložisková území ve smyslu § 16-19 zákona č. 44/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů (horní zákon) a 
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vyhlášky č. 364/1992 Sb., o chráněných ložiskových územích. Na území SO ORP Zábřeh jsou stanoveny 

tato chráněná ložisková území: 

Tabulka 9: Chráněná ložisková území v SO ORP Zábřeh 

Název 
Evidenční 

číslo 
Surovina Katastrální území 

Plocha 
(ha) 

Leština 20730000 vápenec Leština 15,4 

Hrabová 20720000 vápenec Hrabová u Dubicka 18,93 

Dubicko 01630100 štěrkopísky Dubicko, Bohuslavice 

nad Moravou 

258,87 

 

 

Obrázek 3: Chráněná ložisková území v SO ORP Zábřeh 

Ve stanoveném území jsou rovněž vymezeny tři dobývací prostory ve smyslu § 24-28 zákona č. 44/1988 

Sb., ve znění pozdějších předpisů (horní zákon) a vyhlášky č. 172/1992 Sb., o dobývacích prostorech 

v platném znění: 

Tabulka 10: Dobývací prostory v SO ORP Zábřeh 

Název Stav Surovina Organizace Katastrální území 
Plocha 

(ha) 

Štíty se 

zastaveno
u těžbou 

cihlářská 

surovina 

Wienerberger 

cihlářský průmysl, 
a.s. 

Březná, Štíty - 

město 

23,03 
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Název Stav Surovina Organizace Katastrální území 
Plocha 

(ha) 

Zábřeh na 
Moravě- 

Račice 

těžené kámen - 
rula 

Středomoravská 
kapitálová, 

Olomouc 

Zábřeh na Moravě 5,79 

Lesnice - 

Vitošov 

těžené vápenec Vápenka Vitošov 

s.r.o. 

Lesnice, Hrabová u 

Dubicka, Leština u 
Zábřeha 

49,56 

 

 

 

Obrázek 4: Dobývací prostory v SO ORP Zábřeh 

V řešeném území se nachází schválený prognózní zdroj nerostných surovin: 

 

Tabulka 11: Schválené prognózní zdroje nerostných surovin v SO ORP Zábřeh 

Název 
Číslo 

ložiska 
Surovina Katastrální území 

Plocha 

(ha) 

Leština 905550000 vápenec Leština u Zábřeha 23,03 

 

V území jsou evidovány Českou geologickou službou následující poddolovaná území: 
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Tabulka 12: Poddolovaná území v SO ORP Zábřeh 

Název Surovina Projevy 

Rok 

převedení do 

stavu 

Katastrální území 

Zborov na 
Moravě 

Železné rudy propadliny 1988 Zborov na Moravě 

Drozdov Železné rudy, 

polymetalické 
rudy 

haldy 2006 Drozdov 

Rovensko Železné rudy haldy 1988 Rovensko 

Hynčina 1 jíly haldy + propadliny 1988 Hynčina 

Hynčina 2 Jíly – uhlí 

hnědé 

haldy + propadliny 

+ otevřená ústí 

1988 Hynčina 

Hynčina 3 Uhlí hnědé haldy 2003 Hynčina 

Hynčina 4 Uhlí hnědé haldy + propadliny 2003 Hynčina 

Rájec u 

Zábřeha 

Železné rudy propadliny 1988 Rájec u Zábřeha 

Hrabová u 
Dubicka 

Železné rudy propadliny 1988 Hrabová u Dubicka 

Dubicko Cementářské 

korekční 
sialitické 

suroviny 

drobné 1988 Dubicko 

Vlachov 1 Železné rudy haldy + propadliny 
+ otevřená ústí 

1988 Vlachov 

Vlachov 2 Železné rudy haldy + propadliny 
+ otevřená ústí 

1988 Vlachov, Zvole u 
Zábřeha 

Lukavice na 

Moravě 

Železné rudy haldy + propadliny 

+ otevřená ústí 

1988 Vlachov, Lukavice na 

Moravě 

Veleboř Měděná ruda drobné 1988 Kamenná 

Nová 

Hradečná 

Měděná ruda drobné 1988 Kamenná 

 

V řešeném území se nachází jedno potenciální plošné sesuvné území Písařov, a to v k. ú. Štíty – město. 

Jedná se o plošný až proudový sesuv na severním svahu východně od města Štíty o průměrném sklonu 

20 - 30°, s nepravidelnými valy a prohlubněmi. 

Starým důlním dílem se podle horního zákona rozumí důlní dílo v podzemí nebo opuštěný lom po těžbě 

vyhrazených nerostů, které je opuštěno a jehož původní provozovatel ani jeho právní nástupce 

neexistuje nebo není znám. Na území správního obvodu ORP Zábřeh se nachází jedno staré důlní dílo 

vedené v registru starých důlních děl ve smyslu § 35 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 

nerostného bohatství (horní zákon). Jedná se o staré důlní dílo Jáma I na území obce Zborov, které bylo 

využíváno k těžbě železných rud a jehož těžba byla ukončena do roku 1945. 
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Obrázek 5: Poddolovaná území v SO ORP Zábřeh 

 

3.3.2. Vodní režim 

Celé území správního obvodu ORP Zábřeh patří do povodí řeky Moravy. Ta je také nejvýznamnějším 

vodním tokem území. 

Řeka Morava protéká severojižním směrem skrz území obcí Postřelmov, Lesnice, Leština, Zvole, 

Lukavice a Bohuslavice. Celková délka řeky je 354 km. Délka toku na území správního obvodu ORP 

Zábřeh je asi 17,5 km. Řeka vstupuje do území severně od Postřelmova meandrujícím tokem. 

Severovýchodně od obce Postřelmov do Moravy ústí Chromečský náhon a následně řeka Desná. U osady 

Nový Dvůr se od řeky odděluje tzv. Vitošovský náhon, který po asi 1,5 km ústí do říčky Loučka. Dalšími 

pravými přítoky Moravy východně od Zábřeha jsou potok Rakovec, Krumpašský potok a následně 

východně od obce Rájec Moravská Sázava. Asi o 500 m níže přitéká z východu říčka Loučka. U obce 

Lukavice se řeka větví ve více ramen, jedno z nich protéká lukavickými papírnami. 

Dalšími významnými vodními toky jsou: 

Moravská Sázava pramení na úbočí Bukové hory. Do území SO ORP Zábřeh vtéká na území obce 

Hoštejn. Dále protéká obcemi Kosov, Hynčina, Zábřeh (včetně místní části Hněvkov), Nemile, Rájec a 

Zvole, kde se vlévá zprava do řeky Moravy. Z celkové délky 54,3 km se nachází asi 20 km v řešeném 

území. Až do Zábřehu protéká řeka zalesněnými údolími Zábřežské vrchoviny a je lemována železniční 

tratí Praha – Bohumín. Významnými přítoky Moravské Sázavy v řešeném území jsou levé přítoky Březné 



- 25 - 
 

(území obce Hoštejn) a Nemilky (území obce Nemile) a pravé přítoky Ospitský potok a Bušínovský potok 

(území obce Nemile). 

Řeka Březná pramení v Hanušovické vrchovině pod vrcholem Jeřáb a v řešeném území protéká obcemi 

Štíty, Jedlí, Drozdov a Hoštejn, kde se vlévá do Moravské Sázavy. Jižně od Štítů řeka vtéká do úzkého 

strmého údolí Drozdovské vrchoviny, kterým pokračuje jižně až do Hoštejna. Řeka lemuje hranici 

správního obvodu ORP Zábřeh, stejně jako západní hranici krajskou. 

Řeka Desná pramenící v Hrubém Jeseníku zasahuje do řešeného území pouze malou částí na území 

obce Postřelmov. Už asi 450 m za hranicí správního obvodu ORP Zábřeh se řeka vlévá do Moravy. 

Loučka (také Loučský potok) je levým přítokem Moravy. Protéká obcemi Brníčko a Lesnice. 

Potok Rohelnice pramení u vesnice Nedvězí a protéká obcí Rohle a místní částí Janoslavice. Dále 

pokračuje jižním směrem mimo řešené území a vlévá se do řeky Moravy poblíž Moravičanských jezer. 

Bušínovský potok pramení u osady Dolní Bušínov a teče severním směrem přes Lupěné, kde se vlévá 

do Moravské Sázavy. 

Největší souvislou vodní plochou území správního obvodu ORP Zábřeh je vodní nádrž Nemilka na území 

obce Nemile a částečně na katastrálním území Hněvkov, která leží na stejnojmenné říčce a rozkládá se 

na ploše cca 20 ha. Přehrada byla dokončena v roce 1971. Původním účelem bylo zásobování Zábřeha 

a okolí pitnou vodou, nyní však přehrada slouží zejména k trvalému zajištění minimálního průtoku, 

rekreačnímu rybolovu a energetickému využití. 

Dalšími významnými vodními plochami jsou Horní nádrž a nádrž Na Jahodné u místní části Dolní 

Bušínov. Horní nádrž slouží k rybolovu, níže položená nádrž Na Jahodné slouží k rekreačním účelům. 

Jediným dochovaným rybníkem z dob zakládání rybníků koncem 15. století je zábřežský rybník 

Oborník, který slouží především rybářům, ale také jako místo rekreace a odpočinku zábřežských 

občanů. 

Na západní hranici řešeného území je Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje vymezena na 

území obcí Štíty, Jedlí, Drozdov a Hoštejn územní rezerva pro vodní nádrž Hoštejn, která by zatopila 

údolí řeky Březné a měla by rozlohu přes 400 ha. 
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Obrázek 6: Příslušnost území k dílčím povodím 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, definuje chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) jako oblast, které pro své 

přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci vod. V těchto oblastech se vodním zákonem 

zakazuje zmenšovat rozsah lesních pozemků, odvodňovat lesní pozemky, odvodňovat zemědělské 

pozemky, těžit rašelinu, těžit nerosty povrchovým způsobem nebo provádět jiné zemní práce, které by 

vedly k odkrytí souvislé hladiny podzemních vod, těžit a zpracovávat radioaktivní suroviny, ukládat 

radioaktivní odpady. 

Do řešeného území zasahuje CHOPAV Kvartér řeky Moravy, který je vymezen po obou březích řeky 

Moravy až do celkové šíře 4,5 km. CHOPAV zasahuje území obcí Vyšehoří, Postřelmůvek, Rovensko, 

Postřelmov, Zábřeh, Lesnice, Rájec, Leština, Zvole, Hrabová, Dubicko, Bohuslavice a Lukavice. 
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Obrázek 7: Chráněná oblast přirozené akumulace vod v SO ORP Zábřeh 

Nařízení vlády č. 262/2021 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, byly s účinností 

od 1.8.2012 vyhlášeny zranitelné oblasti. Do těchto oblastí spadají i katastrální území Rovensko, 

Postřelmov, Kolšov, Zábřeh na Moravě, Lesnice, Leština u Zábřeha, Rájec u Zábřeha, Nemile, Filipov u 

Zábřeha, Lupěné, Dolní Bušínov, Jestřebí u Zábřeha, Jestřebíčko, Pobučí, Zvole u Zábřeha, Lukavice na 

Moravě, Vlachov, Slavoňov u Lukavice, Bohuslavice nad Moravou, Dubicko, Hrabová u Dubicka, 

Janoslavice, Rohle, Nedvězí u Zábřeha a Kamenná. Zranitelné oblasti jsou 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 strojů dochází nebo 

může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody. Hospodaření v těchto oblastech upravuje akční 

program.  

V řešeném území se nacházejí vydatné povrchové i podzemní zdroje pitné vody. Umístění zdrojů včetně 

jejich ochranných pásem je znázorněno ve výkrese č. 1 - limity využití území. 

Do severního cípu území obce Postřelmov také zasahuje ochranné pásmo přírodního a léčivého 

minerálního zdroje Bludov. 
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Obrázek 8: Zranitelné oblasti v SO ORP Zábřeh 

Záplavová území jsou podle § 66 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 

(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů administrativně určená území, která mohou být při výskytu 

přirozené povodně zaplavena vodou. 

Na území správního obvodu ORP Zábřeh jsou vymezena záplavová území Q5, Q20 a Q100 vodních toků 

Moravy a Moravské Sázavy.  

Záplavové území kategorie Q100 řeky Moravské Sázavy je vymezeno na území obcí Hynčina, Hoštejn, 

Kosov, Zábřeh, Nemile, Jestřebí, Rájec a místní části Hněvkov. 

Záplavové území kategorie Q100 řeky Moravy je vymezeno na území obcí Postřelmov, Kolšov, Lesnice, 

Zábřeh, Leština, Rájec, Zvole, Hrabová, Bohuslavice a Lukavice. 

Dále jsou vymezena území zvláštní povodně pod vodním dílem Dlouhé Stráně (horní a dolní nádrž), 

Nemilka a Žichlínek. Zvláštní povodní se rozumí povodeň, způsobená poruchou či havárií (protržením) 

vodního díla vzdouvajícího nebo akumulujícího vodu, nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním 

díle vyvolávající vznik krizové situace na území pod vodním dílem. 

Klimatické poměry 

Řešené území leží podle Quittovy klimatické regionalizace v mírně teplé oblasti, a to v oblastech MT7, 

MT9, MT10 a CH7. Území je charakteristické normálně dlouhým, mírným, mírně suchým létem. 

Přechodné období je krátké, s mírným jarem a mírně teplým podzimem. Zima je normálně dlouhá, mírně 

teplá, suchá až mírně suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. 
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Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje v závislosti na nadmořské výšce mezi 7,5 a 8,0 °C, přičemž 

nejchladnějším měsícem je leden, nejteplejším červenec. Průměrná denní maxima teploty vzduchu v létě 

se pohybují v rozmezí 22 – 24 °C. Průměrná denní minima teploty vzduchu jsou zejména v zimních 

měsících výrazně závislá na typu reliéfu a klesají na -5 až -6 °C. V létě se průměrná denní minima 

pohybují mezi 10 až 12 °C. 

Průměrná roční relativní vlhkost vzduchu se pohybuje kolem 78 %, přičemž nejvyšších hodnot dosahuje 

většinou v prosinci a nejnižších v dubnu. 

Průměrné roční úhrny srážek se pohybují mezi 650 – 700 mm, přičemž nejvíce srážek spadne v červenci, 

nejméně v únoru. Roční srážkové úhrny překročené s pravděpodobností 1 % se pohybují kolem 1000 

mm.  

3.3.3. Hygiena životního prostředí 

Kvalita ovzduší je sledována pravidelně na území ČR prostřednictvím sítě měřících stanic. Jejich 

monitoringem je pověřen Český hydrometeorologický ústav. 

Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) jsou území v rámci zóny nebo aglomerace, kde je 

překročena hodnota imisního limitu u jedné nebo více znečišťujících látek. 

 

 

Obrázek 9: Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (překročení limitní hodnoty pro PM10) na území SO ORP Zábřeh 

Imise (obsah nežádoucích látek v ovzduší) vyjadřují koncentraci škodlivin, tedy obsah škodliviny 

v určitém objemu. Imisní limity potom představují hodnoty nejvýše přípustné úrovně znečištění ovzduší. 

Imisní limity pro jednotlivé látky jsou stanoveny zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 

Oxid siřičitý SO2 
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Hlavní podíl na jeho produkci má lidská činnost – zejména spalování fosilních paliv, jak při průmyslových 

procesech, tak v domácích topeništích. 

Povolený imisní limit je 125 µg/m3. 

Polétavý prach PM10, PM2,5 

Polétavý prach (particulate matter) jsou mikročástice v řádech mikrometrů. Číselný index označuje jejich 

přibližnou velikost v mikrometrech (µm). Vzniká téměř výhradně jako produkt lidské činnosti – při 

spalovacích procesech, tavení rud, ale také z půdy zbavené vegetačního krytu. 

Povolené imisní limity jsou 50 µg/m³/24 hod pro PM10 a 25 µg/m³/rok pro PM2,5. 

Oxid dusičitý NO2 

Primárním zdrojem oxidů dusíku jsou motorová vozidla a emise spalin ze spalovacích procesů, především 

velkých zdrojů. 

Povolený imisní limit je 40 µg/m³/rok. 

Benzen 

Hlavním zdrojem benzenu v ovzduší je automobilová doprava. Mezi další zdroje patří průmyslová výroba, 

hutní průmysl a spalování odpadů. Velké množství benzenu obsahuje i cigaretový kouř. 

Imisní limit je 5 µg/m³. 

Benzo(a)pyren BaP 

Benzo(a)pyren je přítomen v kouři ze spalování uhlí, dřeva, v automobilových výfukových plynech a 

v cigaretovém kouři. Významným zdrojem jsou průmyslové procesy, jako výroba plynu, koksu, 

zpracování černouhelného dehtu, výroba tepla a elektrické energie spalováním uhlí, spalovny. 

Cílový imisní limit pro benzo(a)pyren je 1 ng/m3. 

 

Obrázek 10: Imise benzo(a)pyren 
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Arsen 

Zdrojem je především spalování fosilních paliv, hutní a rudný průmysl, výroba barviv, koželužny, aplikace 

některých insekticidů a herbicidů, textilní a sklářský průmysl. 

Imisní limit pro arsen je 6 ng/m3. 

Olovo 

Do půdy a prachu se olovo dostává z primárních zdrojů (olovnatý benzin, barvy, průmyslová výroba). 

Dále je půda kontaminována olovem hlavně ze vzduchu, z domovních odpadů (ze špatně zabezpečených 

skládek) a hnojivy, která obsahují odpadní kaly. 

Imisní limit pro olovo je 500 ng/m3. 

Nikl 

Člověk zvyšuje množství niklu v prostředí především samotnou důlní činností, metalurgií a spalováním 

fosilních paliv včetně odpadů. 

Imisní limit pro nikl je 20 ng/m3. 

 

Ministerstvo životního prostředí eviduje staré ekologické zátěže. Za starou ekologickou zátěž se 

považuje závažná kontaminace horninového prostředí, podzemních nebo povrchových vod, ke které 

došlo nevhodným nakládáním s nebezpečnými látkami v minulosti. Zjištěnou kontaminaci lze považovat 

za starou ekologickou zátěž pouze v případě, že původce kontaminace neexistuje nebo není znám. 

Kontaminovaná místa mohou být různého charakteru – může se jednat o skládky odpadů, průmyslové 

a zemědělské areály, drobné provozovny, nezabezpečené sklady nebezpečných látek, bývalé vojenské 

základny, území postižená těžbou nerostných surovin nebo opuštěná a uzavřená úložiště těžebních 

odpadů představující závažná rizika. 

Na území správního obvodu ORP Zábřeh se nacházejí následující staré ekologické zátěže: 

Tabulka 13: Staré ekologické zátěže na území SO ORP Zábřeh 

Katastrální území Název SEZ Původ znečištění 

Březná DTS 836 Štíty-Březná - horní výroba a distribuce elektrické energie 

Štíty - město DTS 828 Štíty-pod školou výroba a distribuce elektrické energie 

skládka Štíty skládka TKO 

na břehu Březné skládka TKO 

Crhov skládka Crhov skládka TKO 

Horní Studénky u rybníka skládka TKO 

DTS 819 Horní Studénky-za kostelem výroba a distribuce elektrické energie 

DTS 820 Horní Studénky-u OÚ výroba a distribuce elektrické energie 

DTS 818 Horní Studénky-spodní výroba a distribuce elektrické energie 

Jedlí V dolečkách skládka TKO 

DTS 811 Jedlí - u kostela výroba a distribuce elektrické energie 

DTS 810 Jedlí - u ZD výroba a distribuce elektrické energie 

DTS 809 Jedlí - horní výroba a distribuce elektrické energie 

DTS 808 Jedlí - u pomníku výroba a distribuce elektrické energie 

DTS 807 Jedlí - RS Chemont výroba a distribuce elektrické energie 

Zborov na Moravě DTS 823 Zborov - u školy výroba a distribuce elektrické energie 

DTS 822 Zborov - směr Klášterec výroba a distribuce elektrické energie 

Zborov skládka TKO 

Vyšehoří DTS 863 Vyšehoří-u KD výroba a distribuce elektrické energie 

Postřelmůvek DTS 861 Postřelmůvek-u KD výroba a distribuce elektrické energie 

DTS 860 Postřelmůvek-u MŠ výroba a distribuce elektrické energie 
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Katastrální území Název SEZ Původ znečištění 

DTS 862 Postřelmůvek-u ZD výroba a distribuce elektrické energie 

Rovensko Rovensko skládka TKO 

DTS 851 Rovensko-k Zábřehu výroba a distribuce elektrické energie 

DTS 852 Rovensko-Svébohov výroba a distribuce elektrické energie 

Svébohov Svébohov skládka TKO 

DTS 806 Svébohov-u MŠ výroba a distribuce elektrické energie 

DTS 805 Svébohov-u ZD výroba a distribuce elektrické energie 

Drozdov skládka Drozdov skládka TKO 

DTS 801 Drozdov-u KD výroba a distribuce elektrické energie 

DTS 799 Drozdov-u hřiště výroba a distribuce elektrické energie 

DTS 800 Drozdov-u ZD výroba a distribuce elektrické energie 

Hoštejn Hoštejn - u tratě ČD skládka TKO 

DTS 788 Hoštejn-u mostu výroba a distribuce elektrické energie 

Hynčina U lesa skládka TKO 

Kosov Kosov skládka TKO 

skládka Kosov skládka TKO 

skládka Kosov skládka TKO 

Pivonín DTS 798 Zábřeh-Pivonín-obec výroba a distribuce elektrické energie 

DTS 797 Zábřeh-Pivonín-chatoviště výroba a distribuce elektrické energie 

Václavov u Zábřeha DTS 803 Zábřeh-Václavov-farma výroba a distribuce elektrické energie 

DTS 802 Zábřeh-Václavov-ČSAD-zastávka výroba a distribuce elektrické energie 

Zábřeh na Moravě Krumpach skládka TKO 

skládka Zábřeh skládka TKO 

skládka Zábřeh skládka TKO 

Bývalý podnik PERLA Zábřeh průmysl 

Bývalý podnik HEDVA průmysl 

Uhelné sklady obchod s palivem - Zábřeh výroba/skladování/manipulace s 
ropnými látkami 

Skalička - nová skládka TKO 

Skalička - stará skládka TKO 

Slovácké strojírny průmysl 

Ráječek skládka TKO 

OLMA a.s. - provoz Zábřeh průmysl 

Postřelmov DTS 930 Postřelmov-k Rovensku výroba a distribuce elektrické energie 

DTS 928 Postřelmov-u OÚ výroba a distribuce elektrické energie 

DTS 937 Postřelmov-u klubu výroba a distribuce elektrické energie 

DTS 935 Postřelmov-garáže ČSAD výroba a distribuce elektrické energie 

DTS 934 Postřelmov-u přejezdu výroba a distribuce elektrické energie 

DTS 926 Postřelmov-ČOV+sklárny výroba a distribuce elektrické energie 

DTS 927 Postřelmov-u kotelny výroba a distribuce elektrické energie 

DTS 939 Postřelmov-na špici výroba a distribuce elektrické energie 

DTS 938 Postřelmov-zdrav. Středisko výroba a distribuce elektrické energie 

MEP Postřelmov výroba/skladování/manipulace s 
nebezpečnými látkami (mimo ropných) 

DTS 925 Postřelmov-okály výroba a distribuce elektrické energie 

DTS 931 Postřelmov-Vyhnálov výroba a distribuce elektrické energie 

DTS 932 Postřelmov-Luční výroba a distribuce elektrické energie 

Vyhnálov skládka TKO 

Kolšov DTS 454 Kolšov-dolní výroba a distribuce elektrické energie 

DTS 455 Kolšov-podhorka výroba a distribuce elektrické energie 

DTS 457 Kolšov-u OÚ výroba a distribuce elektrické energie 

DTS 456 Kolšov-řadovky výroba a distribuce elektrické energie 

DTS 453 Kolšov-k Brníčku výroba a distribuce elektrické energie 

Dělnice skládka TKO 

Kolšov skládka skládka TKO 

Brníčko u Zábřeha skládka Dlouhomilov skládka TKO 

skládka Brníčko skládka TKO 

Dolní Brníčko skládka TKO 

skládka Dolní Brníčko skládka TKO 
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Katastrální území Název SEZ Původ znečištění 

Lesnice DTS 957 Lesnice-Kopanice výroba a distribuce elektrické energie 

DTS 959 Lesnice-k Brníčku výroba a distribuce elektrické energie 

DTS 958 Lesnice-u obchodu výroba a distribuce elektrické energie 

Lesnice - skládka skládka TKO 

DTS 956 Lesnice-u sokolovny výroba a distribuce elektrické energie 

Leština u Zábřeha Za Čechovýma skládka TKO 

slepé rameno Moravy skládka TKO 

DTS 724 Leština-za hřištěm výroba a distribuce elektrické energie 

Rájec - obalovna obalovna živičných směsí 

Rájec u Zábřeha Štěrkoviště skládka TKO 

DTS 1092 Rájec-u školy výroba a distribuce elektrické energie 

Maixnerův úvoz skládka TKO 

Pobučí Pobučí skládka TKO 

Nemile Obora skládka TKO 

Lupěné DTS 779 Lupěné-u mostu výroba a distribuce elektrické energie 

Zvole u Zábřeha DTS 1089 Zvole-u sokolovny výroba a distribuce elektrické energie 

Za mlýnem skládka TKO 

DTS 1088 Zvole-mlýn Kardinál výroba a distribuce elektrické energie 

Slavoňov u Lukavice Kozí důl skládka TKO 

 DTS 1078 Lukavice-Slavoňov výroba a distribuce elektrické energie 

 Slavoňov u Lukavice skládka skládka TKO 

Lukavice na Moravě JIP - Papírny Větřní, a.s. závod Lukavice dřevozpracující a papírenský průmysl 

 U Moravy skládka TKO 

 U Hřiště skládka TKO 

Hrabová u Dubicka původní koryto Moravy skládka TKO 

 Moravisko skládka TKO 

 skládka Hrabová skládka TKO 

Janoslavice Drtilův důl skládka TKO 

 DTS 745 Janoslavice-u ZD výroba a distribuce elektrické energie 

Nedvězí u Zábřeha Slezáčkův dvůr skládka TKO 

Kamenná skládka Kamenná skládka TKO 

 

V řešeném území se nacházejí tyto stacionární zdroje znečištění ovzduší, které vede v evidenci 

Ministerstvo životního prostředí: 

Tabulka 14: Zdroje znečištění ovzduší v SO ORP Zábřeh 

Název Popis znečištění Katastrální území 

ZEAS Březná, a.s. amoniak Březenský Dvůr 

Zemědělská společnost Jedlí, a.s. nemethanové těkavé organické 

látky 

Jedlí 

Vápenka Vitošov s.r.o. amoniak Hrabová u Dubicka 

Agrodružstvo Zábřeh amoniak Rovensko 

Dubická zemědělská a.s. amoniak Vlachov 

 

V řešeném území se nacházejí tyto zdroje znečištění vod, které eviduje Povodí Moravy: 
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Tabulka 15: Zdroje znečištění vod v SO ORP Zábřeh 

Název Popis znečištění Katastrální území 

Intercolor – Bílá Voda (San 

Valentino) 
průmysl Březná 

MEP Galvanovna NS+DES průmysl Postřelmov 

MEP Postřelmov ČOV průmysl Postřelmov 

ŠPVS Šumperk – Zábřeh na 

Moravě ČOV 

komunální Zábřeh na Moravě 

Vápenka Vitošov průmysl Lesnice 

Olšanské papírny a.s. Lukavice průmysl Lukavice na Moravě 

ŽDB Kamenná průmysl Rohle 

 

3.3.4. Ochrana přírody 

Obecná ochrana přírody a krajiny představuje ochranu krajiny, rozmanitosti druhů, přírodních hodnot a 

estetických kvalit přírody, ale také ochranu a šetrné využívání přírodních zdrojů. Týká se nejširších 

zájmů, největší plochy území a největšího okruhu subjektů. Ochrana přírody je zajišťována 

prostřednictvím zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 

Obecná ochrana přírody územní poskytuje zákonnou ochranu celému území státu. Využívá k tomu 

několik nástrojů – územní systémy ekologické stability, významné krajinné prvky, krajinný ráz, přírodní 

park, přechodně chráněné plochy. 

1. Územní systém ekologické stability 

Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je definován jako vzájemně propojený soubor 

přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu (§3 

odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb.). Vytváření ÚSES je podle § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, veřejným zájmem, na kterém se podílejí 

vlastníci pozemků, obce i stát. 

Smyslem vytváření a ochrany ÚSES je zajištění základních prostorových podmínek pro dlouhodobé 

udržení a posílení ekologické stability. Děje se tak postupným vytvářením spojité sítě ploch s relativně 

vysokou ekologickou stabilitou, na kterých je umožněn rozvoj přirozených společenstev. Takto 

stabilizovaná území jsou předpokladem zachování či obnovení rozmanitosti původních biologických 

druhů a jejich společenstev a mohou příznivě působit na okolní méně ekologicky stabilní části krajiny. 

Základními skladebnými částmi systémů ekologické stability jsou biocentra a biokoridory. Podle významu 

se rozlišují na místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability. 

Biocentrum je biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou 

existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému. 

Biokoridor je území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, 

avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť. 

Nadregionální ÚSES je nepravidelnou sítí skladebných částí, které reprezentují celou škálu 

biogeografických regionů. Vymezuje jej a hodnotí MŽP. 

Regionální ÚSES je nepravidelnou sítí skladebných částí, které reprezentují celou škálu typů biochor 

v příslušném biogeografickém regionu. K vymezení regionálního ÚSES jsou příslušné krajské úřady. 

Místní (lokální) ÚSES je nepravidelnou sítí skladebných částí, které reprezentují celou škálu 

reprezentativních skupin typů geobiocénů dané biochory. Vymezují jej a hodnotí obecní úřady obcí 

s rozšířenou působností. 



- 35 - 
 

Limitem využití se ÚSES stává obvykle po vydání územně plánovací dokumentace, do které je 

zapracován. 

Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje vymezují ÚSES nadregionální a regionální úrovně, který 

je závazný pro pořizování územních plánu jednotlivých obcí.  

Územní plány přebírají z nadřazené dokumentace prvky nedregionálního a regionálního ÚSES, dále 

vymezují místní ÚSES. 

Městský úřad Zábřeh zajistil zpracování Generelu ÚSES pro celé správní území ORP Zábřeh. Cílem 

generelu je zajistit vzájemné návaznosti na hranicích obcí i na hranicích správního obvodu ORP. Generel 

se stává podkladem pro průběžné zpracování nových územních plánů. 

Nadregionální ÚSES 

Na území správního obvodu ORP Zábřeh se nenachází žádné nadregionální biocentrum. Skrz území však 

procházejí dva nadregionální biokoridory. Při řece Moravě, která se svými břehovými porosty a přilehlými 

mokřadními a nivními společenstvy tvoří základní osu ekologické stability východní části řešeného území, 

je trasována vodní a nivní osa nadregionálního biokoridoru K 89. Ten v širším území propojuje biocentra 

NRBC 88 Praděd a NRBC 13 Vrapač – Doubrava. 

V lesních porostech v jihozápadní části řešeného území se nachází trasa nadregionálního biokoridoru 

K 92, který propojuje NRBC 63 Vojenský a NRBK K 82 v Pardubickém kraji. 

Regionální ÚSES 

V řešeném území jsou vymezena následující regionální biocentra: 

Tabulka 16: Regionální biocentra v SO ORP Zábřeh 

Název Charakter Plocha (ha) Katastrální území 

RBC 441 Království mezofilní bučinný 36,76 Štíty – město, Horní Studénky 

OK18 Údolí Březné mezofilní bučinný (nivní) 44,4 Štíty – město, Crhov, Jedlí 

RBC 439 Postřelmov nivní 66,22 Postřelmov, Lesnice 

RBC 429 Hrabová mezofilní bučinný 93,07 Janoslavice, Brníčko u Zábřeha 

OK 29 Leštinská 

niva 

nivní 78,56 Leština u Zábřeha, Hrabová u 

Dubicka, Zvole u Zábřeha 

OK 22 Nad Rájcem mezofilní bučinné, 

případně mezofilní 

hájové 

36,1 Rájec u Zábřeha 

RBC 428 Lukavice I nivní 49,54 Lukavice na Moravě, Bohuslavice 

nad Moravou, Zvole u Zábřeha 

RBC 428 Lukavice II nivní 24,09 Lukavice na Moravě, Bohuslavice 
nad Moravou 

RBC 430 Lupěné mezofilní bučinné, 

případně mezofilní 
hájové 

37,88 Jestřebíčko, Zábřeh na Moravě, 

Nemile, Lupěné 

OK 43 Tábor - Vrchy mezofilní bučinný 32,77 Hynčina, Lupěné 

OK 23 Pod Vlčinou mezofilní bučinný 43,96 Hynčina 

OK 27 U Řepové mezofilní bučinné, 
případně mezofilní 

hájové 

2,85 Pobučí 

 

Regionální biokoridory propojují regionální biocentra a zajišťují migraci organismů po regionálně 

významných migračních trasách. Minimální šířka regionálního biokoridoru je odvislá od typu formace, v 

řešeném území lesní a mokřadní společenstva. Maximální délka RBK je 8000 m, kdy do jeho trasy jsou 

ve vzdálenosti cca 700 m vložena LBC.  
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V řešeném území se nacházejí následující regionální biokoridory: 

Tabulka 17: Regionální biokoridory v SO ORP Zábřeh 

Název Charakter Katastrální území 

RK 889 mezofilní bučinný Březná, Horní Studénky 

RK 890 mezofilní bučinný Štíty – město, Horní Studénky, Jedlí, 

Drozdov 

RK 892 vodní, nivní Postřelmov 

RK 896 mezofilní bučinný Janoslavice, Rohle 

RK 901 mezofilní bučinný Hynčina, Lupěné, Jestřebíčko 

RK 902 mezofilní hájové až mezofilní 
bučinné 

Jestřebíčko, Jestřebí u Zábřeha, Rájec u 
Zábřeha, Zvole u Zábřeha, Slavoňov u 

Lukavice 

RK 903 mezofilní hájové až mezofilní 
bučinné 

Hrabová u Dubicka,  

RK 904 mezofilní hájové až mezofilní 

bučinné 

Janoslavice, Hrabová u Dubicka 
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Obrázek 11: Generel ÚSES pro SO ORP Zábřeh (ARVITA P spol. s r.o., únor 2013) 

2. Významné krajinné prvky 

Významný krajinný prvek je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která 

utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, 

rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy (VKP ze zákona). Dále jsou jimi jiné části krajiny, 

které registruje příslušný orgán ochrany přírody, zejména mokřady, stepní trávníky, remízky, meze, 

trvalé travní porosty, naleziště nerostů a zkameněliny, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy 

(VKP registrované). 

V řešeném území se nacházejí následující registrované významné krajinné prvky: 
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Tabulka 18: Registrované VKP v SO ORP Zábřeh 

Název Popis Katastrální území 

Alej na hrázi Stromořadí lip na hrázi rybníka 

Oborník 

Zábřeh na Moravě 

Novodvorské meze Porost na mezích silničního 
tělesa, významné hnízdiště 

ptáků 

Zábřeh na Moravě 

Mezofilní svahová louka nad 

údolím Ospitského potoka 

Louka s výskytem zvláště 

chráněných druhů rostlin 

Hynčina 

Louka u samoty ve Štítech „Na 
hranicích“ 

Louka s výskytem zvláště 
chráněných rostlin 

Štíty – město 

 

K registraci jsou navrženy následující prvky: 

Tabulka 19: Navržené VKP k registraci v SO ORP Zábřeh 

Název Popis Katastrální území 

Mokřad podél železniční trati v 
Hněvkově 

Ojedinělý mokřadní biotop 
s velkou biodiverzitou 

Hněvkov 

Mokřad „Dlouhé kusy“ ve Zvoli Ojedinělý mokřadní biotop 

s výskytem zvláště chráněných 
druhů živočichů a rostlin 

Zvole u Zábřeha 

 

3. Přírodní park 

Přírodní parky jsou dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny zřizovány k ochraně 

krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami. Přírodní parky zřizuje 

orgán ochrany přírody a stanovuje také omezení využití takového území, které by znamenalo zničení, 

poškození nebo rušení stavu tohoto území. 

V řešeném území byl rozhodnutím Okresního úřadu Šumperk č. 14/1997 zřízen přírodní park Březná, 

který svou rozlohou zasahuje následující katastrální území: 

Hoštejn, Hynčina, Dolní Bušínov, Lupěné, Hněvkov, Václavov u Zábřeha, Pivonín, Svébohov, Nemile, 

Filipov u Zábřeha, Zábřeh na Moravě, Rovensko, Postřelmůvek, Vyšehoří, Zborov na Moravě, Březná, 

Březenský Dvůr, Štíty – město, Crhov, Jedlí, Horní Studénky, Drozdov a Kosov. 

Charakteristika přírodního parku Březná: 

Geologické podloží je tvořeno silně metamorfovanými horninami, bioticko-magmatickými rulami, svory 

a kvarcity zábřežského krystalinika, které se střídají se žílami bioticko-amfibolických křemenných dioritů 

(tonality) např. v oblasti Horních Studének, Jedlí a Svébohova. 

Botanicky nejdanější je komplex mezofilních až hydrofilních luk a olšin v údolí řeky Březné a jejích přítoků 

s početnými populacemi bledule jarní (Leucojum vernum), s ostřicí žlutou (Carex flava) a ostřicí prosovou 

(Carex panicea), lýkovcem jedovatým (Daphne mezereum) nebo vachtou trojlistou (Menyanthes 

trifoliata). 

V lesnatých částech se zbytky svěžích bučin s jedlí bělokorou (Abies alba) hnízdí čáp černý (Ciconia 

nigra). Na mokřady, rybníčky a bystřiny je vázán rak říční (Astacus astacus) a rak bahenní (Astacus 

leptodactylus), škeble rybničná (Anodonta cygnea), ledňáček říční (Alcedo atthis), čolek horský (Triturus 

alpestris), mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) a užovka obojková (Natrix natrix). 
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Mírně členitá, poměrně vyvážená a esteticky působivá krajina je osídlena a hospodářsky využívána více 

než 600 let. 

Poslání přírodního parku Březná: 

 Zachování krajinného rázu typického pro tuto část Zborovské vrchoviny, tvořené jednak rovinatými 

a mírně zvlněnými náhorními částmi, jednak soustavou hluboce zaříznutých údolí, jmenovitě řeky 

Březné a Moravské Sázavy, dále lesními porosty na mnoha místech s přirozenou druhovou skladbou, 

charakteristickou strukturou zemědělských kultur a krajinné zeleně a s vhodnými podmínkami pro 

rekreaci i další koordinovaný a ekologický rozvoj sídel i okolní krajiny. 

 Ochrana významných lokalit a biotopů s výskyty zvláště chráněných rostlinných a živočišných druhů, 

majících nenahraditelný význam pro zachování druhové diverzity živých organismů, dále i lokalit 

významných geologicky, geomorfologicky, paleontologicky apod. 

 Výzkumné práce a monitorování dalšího vývoje krajinného prostředí. 

 Účelná regulace a diferenciace čerpání přírodních zdrojů. 

 Realizace takových forem rekreace, které negativně neovlivní krajinný ráz a hodnotné části území. 

4. Přechodně chráněné plochy 

Přechodně chráněné plochy jsou nástrojem obecné ochrany přírody definované v § 13 zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Jedná se o území s dočasným nebo nepředvídaným výskytem 

významných rostlinných nebo živočišných druhů, nerostů nebo paleontologických nálezů. 

Na území obce Leština je vyhlášena přechodně chráněná plocha Leštinské tůně s platnou ochranou do 

31.12.2020. 

5. Památné stromy 

Památné stromy jsou pojmem, který je v naší legislativě zakotven od roku 1992, kdy byl vydán zákon 

č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

Památné stromy jsou evidovány v Ústředním seznamu ochrany přírody, který vede AOPK ČR. 

Na území správního obvodu ORP Zábřeh se nacházejí tyto památné stromy: 

Tabulka 20: Památné stromy v SO ORP Zábřeh 

Název Typ 
Výška 
(m) 

Obvod 
kmene (cm) 

Katastrální území 

Dub za Minářovým jednotlivý strom 26 435 Horní Studénky 

Lípa u kapličky sv. Linharta jednotlivý strom 22 439 Horní Studénky 

Kubíčkova lípa jednotlivý strom 21 354 Zborov 

Opravilova lípa jednotlivý strom 26 480 Václavov u Zábřeha 

Lípa u Opravilů jednotlivý strom 23 417 Drozdov 

Dub v Zábřehu jednotlivý strom 25 517 Zábřeh na Moravě 

Kaštanovník v Zábřehu jednotlivý strom 18 416 Zábřeh na Moravě 

Lípa u kaple sv. Prokopa jednotlivý strom 16 383 Postřelmov 

Topol v kopci jednotlivý strom 22 500 Postřelmov 

Lípa u kostela jednotlivý strom 22 410 Postřelmov 

Vachutkův dub jednotlivý strom 28 490 Dubicko 
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Obrázek 12: Obecná ochrana přírody 

6. Významná migrační území 

Olomoucký kraj nechal v roce 2015 zpracovat pro celé své území Strategickou migrační studii 

Olomouckého kraje. Zpracovatelem studie byla Evernia s.r.o., Liberec. Studie se zabývá koncepcí 

dálkových migračních koridorů pro potřeby územního plánování. 

Migračně významná území představují území nezbytná pro zajištění existence populací cílových druhů 

živočichů, v případě dálkových migrací tedy velkých savců. Tato území se skládají z míst trvalého výskytu 

těchto druhů a z nutných propojení těchto populací. 

Dálkové migrační koridory jsou součástí migračně významných území. Jsou to liniové struktury, které 

zajišťují minimální propustnost krajiny pro velké savce. Základním principem je, že dálkové migrační 

koridory jsou průchodné v celé své délce. Nacházejí se zde však i místa problémová, která jsou 

v současné době průchodná velmi obtížně a kde se hromadí migrační bariéry. 

Na území SO ORP Zábřeh jsou studií vymezeny tyto koridory: 
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Tabulka 21: Dálkové migrační koridory podle Strategické migrační studie pro OK 

Č. koridoru Popis Katastrální území 

519 Koridor se odděluje od koridorů 491, 532 SV od 

obce Studená Loučka a pokračuje na SV, přičemž 

kříží silnici I/35, přes Kamenný se stáčí na sever a 
kolem obce Řepová na SZ. Končí rozdělením na 

koridory 533, 573 ve Slavoňovském lese 1,2 km JV 
od obce Pobučí. Až po vrch Kamenná je veden 

lesem přerušeným pouze v okolí soutoku Mírovky 

a Řepovského potoka, následuje přes 1 km dlouhý 
úsek orné půdy mezi obcemi Řepová a Květín. Na 

hraně lesa kříží Květinský potok a končí rozdělením 
na koridory 533,573 zhruba 1,2 km JV od obce 

Pobučí ve svahu nad Slavoňovským potokem. Do 
zástavby sídel nezasahuje. 

Slavoňov u Lukavice 

532 Koridor se odpojuje od koridorů 491, 519 zhruba 

1,5 km SV od obce Studená Loučka a pokračuje na 
SZ, přičemž kříží silnici I/35. Obloukem obchází 

město Mírov a mezi obcemi Javoří a Krchleby se 

přes krátký úsek orné půdy stáčí na S až SV. Končí 
rozdělením na koridory 533, 549 u vrchu Tábor. 

Trasa koridoru je vedena lesy Zábřežské vrchoviny, 
obchází sídla a kříží jedinou významnější 

komunikaci I/35 

Hynčina 

533 Koridor se odpojuje od koridorů 519, 573 ve 
Slavoňovském lese 1,2 km JV od obce Pobučí a 

zvlněným obloukem pokračuje na SZ. Končí u 
vrchu Tábor 1,1 km na JV od obce Hněvkov 

rozdělením na koridory 532,549. Koridor vede lesy 

Zábřežské vrchoviny v sousedství PP Březná. Orná 
půda se v trase koridoru vyskytuje jižně od obce 

Pobučí. Koridor se vyhýbá sídlům a kříží jen dvě 
místní komunikace.  

Hynčina 
Lupěné 

Pobučí 
Slavoňov u Lukavice 

548 Koridor se odpojuje od koridorů 505, 518 na území 

kraje Pardubického a vstupuje 2,8 km JZ od obce 
Dlouhá Ves na území OL kraje. Pokračuje 

obloukem na SZ, kde se přes hranici 2,9 km Z od 
obce Hynčina vrací zpět do kraje Pardubického a 

končí tam rozdělením na koridory 549, 570. Koridor 

přechází přes Kozí hřbet, kříží Ospitský potok a 
přes lokality Zlatý důl, Černá a Kostelní opouští 

hranici kraje tvořenou korytem Ospitského potoka. 
V celé své délce je veden lesy JZ od PP Březná 

mimo komunikace a zástavbu. 

Koridor má problémové místo na křížení s železnicí 
Č.Třebová – Zábřeh, které leží na území 

Pardubického kraje. 

Hyčina 

549 Koridor se odpojuje od koridorů 532, 533 na vrchu 
Tábor a stáčí se kolem vrchů Danišberg, Mírovská 

na SZ. Hranici kraje překračuje 0,6 km SV od obce 

Popelák, stáčí se na S a končí rozdělením na 
koridory 548, 570 na území Pardubického kraje. 

Trasa koridoru je vedena lesy Zábřeţské vrchoviny 
na území PP Březná a končí na rozhraní lesa a louky 

u obce Popelák. 

Hynčina 
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Č. koridoru Popis Katastrální území 

DMK 549 má problémové místo na křížení s 
železnicí Č.Třebová – Zábřeh, které leží na území 

Pardubického kraje. 

570 Koridor po oddělení od koridorů 548, 549 na území 
Pardubického kraje vstupuje 1,2 km SZ od obce 

Hoštejn na území OL kraje a pokračuje mírným 
obloukem na SV. Končí rozdělením na koridory 

577, 587 zhruba 0,9 km JZ od obce Jedlí. Koridor 
vstupuje do kraje přes potok Březná a je v celé 

trase veden lesy PP Březná spadajícího do 

Zábřežské vrchoviny. 

Hoštejn 
Drozdov 

573 Koridor po oddělení od koridorů 519, 533 

jihovýchodně od obce Pobučí pokračuje esovitým 

obloukem na sever, mezi obcemi Jestřebí, Zvole se 
stáčí na východ a kříží silnici I/44 a po 0,5 km 

železniční trať Zábřeh - Olomouc. Poté pokračuje 
na JV, mezi obcemi Hrabová, Dubicko se stáčí na 

S a přes vrchy Bílý kámen, U cikánského buku 
pokračuje na severovýchod. Z jihu obchází obec 

Benkov, mezi obcemi Hrabišín, Libina kříží 

železniční trať Šumpek - Olomouc a hned poté 
silnici II/446. Následně se přes Mladoňovský vrch 

stáčí k severu a kolem vrchů Kopka a Volyň k SV. 
Končí rozdělením na koridory 574, 585 u 

Kamenného vrchu, 2,5 km JV od obce Hraběšice. 

Koridor je převážně veden lesem, mezi obcemi 
Rájec, Hrabová po orné půdě, přičemž kříží tok 

Moravské Sázavy. Jižně od obce Hrabová kříží 
silnici II/315 a vstupuje do velkého lesního celku. 

Za obcí Benkov prochází protáhlými lesíky 
uprostřed polí a luk a JZ od vrchu Kopka vstupuje 

do lesního komplexu CHKO Jeseníky. 

Slavoňov u Lukavice 

Jestřebí u Zábřeha 

Zvole u Zábřeha 
Rájec u Zábřeha 

Leština u Zábřeha 
Hrabová u Dubicka 

Bohuslavice nad Moravou 
Dubicko 

Janoslavice 

Rohle 
Nedvězí u Zábřeha 

577 Koridor po oddělení od koridorů 593,641 SV od 
obce Crhov vede podél meandrujícího potoka 

Březná na jih a končí rozdělením na koridory 

570,587 v lokalitě Mostka 1,1 km JV od obce 
Crhov. Koridor je veden zalesněným svahem nad 

potokem Březná, ve své střední části v blízkosti 
zástavby a orné půdy. 

Drozdov 
Jedlí 

587 Koridor začíná 0,9 km JZ od obce Jedlí po oddělení 

od koridorů 570,577 a pokračuje JV směrem na 
Michalův vrch, postupně se stáčí na SV a mezi 

obcemi Jedlí a Svébohov na sever. Obloukem na 
SV obchází obec Zborov, stáčí se SZ směrem na 

vrch Rozsocha a poté pokračuje na S, končí 0,5 km 

JV od obce Bušín rozdělením na koridory 594,623. 
Koridor je téměř v celé své délce veden lesem na 

území PP Březná, v okolí Michalova vrchu a jižně 
od vrchu Háječek rozhraním lesa, orné půdy a luk.  

Drozdov 

Jedlí 
Václavov u Zábřeha 

Svébohov 
Zborov na Moravě 

Postřelmůvek 

Vyšehoří 

593 Koridor začíná 1 km SV od obce Crhov v lokalitě 

Pálená hora po oddělení od koridorů 577,641 a 
pokračuje zvlněným obloukem na SV kolem vrchů 

Hranice a Králova Hola, končí 1,5 km JV od obce 
Bukovice rozdělením na koridory 594,622. Koridor 

je téměř v celé své délce veden lesem na území PP 

Jedlí 

Štíty – město 
Horní Studénky 

Březná 
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Č. koridoru Popis Katastrální území 

Březná, pouze po křížení silnice II/368 mezi obcemi 

Štíty a Horní Studénky prochází v úseku cca 350 m 
rozhraním louky a orné půdy 

594 Koridor začíná 1,5 km JV od obce Bukovice po 

oddělení od koridorů 593,622 a pokračuje přes 
Kačerův důl obloukem na JV, končí v lokalitě Tábor 

0,5 km JV od obce Bušín rozdělením na koridory 

587,623. Koridor je v celé své délce veden lesem 
na území PP Březná. 

Horní Studénky 

641 Koridor začíná na hranici s krajem Pardubickým, 
0,5 km Z od obce Heroltice po oddělení od koridorů 

640,654 a končí na hranici s krajem Pardubickým, 

0,6 km JZ od obce Heroltice. Koridor je veden 
souvislým lesem mezi PP Suchý vrch-Buková hora 

a PP Březná. 

Jedlí 
Crhov 

Štíty – město 

Heroltice u Štítů 

 

Studie definuje v řešeném území tato problémová místa, kde je průchodnost omezena: 

 Údolí Moravy na koridoru č. 573 

7. Natura 2000 

Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů 

všechny státy Evropské unie. Cílem je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních 

stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým 

výskytem jen na určitou oblast. 

Soustava Natura 2000 sestává ze dvou typů chráněných území – ptačích oblastí a evropsky významných 

lokalit. 

Evropsky významné lokality jsou vymezovány k ochraně evropsky významných stanovišť a evropsky 

významných druhů. 

Na území SO ORP Zábřeh se nacházejí tyto EVL:  

Tabulka 22: Evropsky významné lokality v SO ORP Zábřeh 

Název Rozloha (ha) Předmět ochrany Katastrální území 

Horní Morava 9,4 mihule potoční Postřelmov 

Pod Trlinou 51,8 extenzivní sečené louky nížin až 

podhůří 

Lesnice 

Leština u Zábřeha 

Litovelské Pomoraví 990,3 bahnité břehy řek s vegetaci 

svazů; bezkolencové louky na 
vápnitých, rašelinných nebo 

hlinito-jílovitých půdách;  
vlhkomilná vysokobylinná 

lemová společenstva nížin a 
horského až alpínského stupně   

extenzivní sečené louky nížin 

až podhůří; jeskyně 
nepřístupné veřejnosti; 

dubohabřiny asociace Galio-

Rájec u Zábřeha 

Leština u Zábřeha 
Hrabová u Dubicka 

Zvole u Zábřeha 
Lukavice na Moravě 

Bohuslavice nad Moravou 
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Název Rozloha (ha) Předmět ochrany Katastrální území 

Carpinetum ; smíšené 

jasanovo-olšové lužní lesy 
temperátní a boreální Evropy; 

smíšené lužní lesy s dubem 
letním, jilmem vazem, j. 

habrolistým, jasanem ztepilým 

nebo j. úzkolistým podél 
velkých řek atlantské a 

středoevropské provincie; bobr 
evropský; čolek velký; kuňka 

ohnivá; modrásek bahenní; 
netopýr černý; ohniváček 

černočárý; svinutec tenký; 

vydra říční 

 

Ptačí oblasti jsou území vyhlášená k ochraně volně žijících ptáků. V řešeném území je vymezena tato 

ptačí oblast: 

Tabulka 23: Ptačí oblasti v SO ORP Zábřeh 

Název Rozloha (ha) Katastrální území 

Králický Sněžník 1554 Heroltice u Štítů 

Březná 
Štíty Hamerské 

Březenský Dvůr 
Štíty - město 

 

8. Zvláště chráněná území 

Na území SO ORP Zábřeh je vymezeno pouze jedno zvláště chráněné území – památková rezervace Pod 

Trlinou. Ta se rozkládá na západním a jihozápadním úbočí vrchu Trlina na katastrálních územích Leština 

a Lesnice. Rezervace byla vyhlášená roku 1998. Na území jsou chráněna lesní společenstva bučin a 

dubových bučin a fragment zachovalé kulturní krajiny luk, pastvin a mezí. Vyskytuje se v ní řada zvláště 

chráněných druhů živočichů a rostlin. 



- 45 - 
 

  

Obrázek 13: NATURA 2000 a přírodní rezervace 

9. Ekologická stabilita území 

Ekologická stabilita představuje schopnost krajiny samovolnými vnitřními mechanismy vyrovnávat rušivé 

vliv vnějších faktorů bez trvalého narušení přírodních mechanismů, tzn., že se systém brání změnám 

během působení cizího činitele zvenčí nebo se vrací po dokončeném působení cizího činitele k normálu. 

Protože potenciálními nositeli ekologické stability krajiny jsou přirozené ekosystémy, racionální využívání 

krajiny nutně zahrnuje jejich trvalou existenci. 

K vyjádření ekologické stability krajiny slouží tzv. koeficient ekologické stability (KES). 

Koeficient ekologické stability je poměrové číslo a stanovuje poměr ploch tzv. stabilních a nestabilních 

krajinotvorných prvků v řešeném území podle vzorce: 

𝐾𝐸𝑆 =
𝐿𝑃 + 𝑉𝑃 + 𝑇𝑇𝑃 + 𝑃𝑎 +𝑀𝑜 + 𝑆𝑎 + 𝑉𝑖

𝑂𝑃 + 𝐴𝑃 + 𝐶ℎ
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Tabulka 24: Stabilita krajinných prvků 

Stabilní prvky Nestabilní prvky 

LP – lesní půda OP – orná půda 

VP – vodní plochy a toky AP – antropogenizované prvky 

TTP – trvalý travní porost Ch - chmelnice 

Pa – pastviny  

Mo – mokřady  

Sa – sady  

Vi - vinice  

 

Metoda výpočtu KES je založena na jednoznačném zařazení krajinného prvku do skupiny stabilní nebo 

nestabilní a neumožňuje hodnocení konkrétního stavu těchto prvků. 

Hodnoty uvedeného koeficientu jsou klasifikovány takto: 

KES ≤ 0,10 

Území s maximálním narušením přírodních struktur, základní ekologické funkce musí být intenzivně a 

trvale nahrazovány technickými zásahy. 

0,10 < KES ≤ 0,30 

Území nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením přírodních struktur, základní ekologické funkce 

musí být soustavně nahrazovány technickými zásahy. 

0,30 < KES ≤ 1,00 

Území intenzivně využívané, zejména zemědělskou velkovýrobou, oslabení autoregulačních pochodů 

v ekosystémech způsobuje jejich značnou ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové 

energie. 

1,00 < KES < 3,00 

Vcelku vyvážená krajina, v níž jsou technické objekty relativně v souladu s dochovanými přírodními 

strukturami, důsledkem je i nižší potřeba energo-materiálových vkladů. 

KES ≥ 3,00 

Přírodní a přírodě blízká krajina s výraznou převahou ekologicky stabilních struktur a nízkou intenzitou 

využívání krajiny člověkem. 

Tabulka 25: KES jednotlivých obcí dle dat ČSÚ 

Obec KES 

Bohuslavice 0,37 

Brníčko 2,51 

Drozdov 4,77 

Dubicko 0,19 

Horní Studénky 1,51 

Hoštejn 3,44 

Hrabová 1,52 

Hynčina 6,78 

Jedlí 1,73 

Jestřebí 1,53 

Kamenná 2,82 

Kolšov 1,49 
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Obec KES 

Kosov 2,47 

Lesnice 1,4 

Leština 0,52 

Lukavice 0,9 

Nemile 2,07 

Postřelmov 0,14 

Postřelmůvek 0,91 

Rájec 0,56 

Rohle 1,66 

Rovensko 0,41 

Svébohov 1,39 

Štíty 1,3 

Vyšehoří 2,28 

Zábřeh 1,01 

Zborov 1,21 

Zvole 0,95 

 

 

3.3.5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

1. Zemědělský půdní fond 

Zemědělský půdní fond je dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 

základním přírodním bohatstvím naší země, nenahraditelným výrobním prostředkem umožňujícím 

zemědělskou výrobu a je jednou z hlavních složek životního prostředí. 

Zemědělský půdní fond tvoří pozemky zemědělsky obhospodařované jako orná půda, chmelnice, vinice, 

zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty a půda, která byla a má být nadále zemědělsky 

obhospodařovaná, ale dočasně obdělávána není. 

Zemědělská půda se podle kvality rozděluje do 5 tříd ochrany zemědělského půdního fondu, které jsou 

stanoveny prováděcí vyhláškou č. 48/2011 Sb. 

Do I. tříd ochrany jsou zařazeny půdy vysoce chráněné, jen výjimečně odnímatelné či zastavitelné. 

Do II. třídy ochrany jsou zařazeny půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné či zastavitelné. 

Do III. třídy ochrany jsou zařazeny půdy s převáženě průměrnou produkční schopností v rámci 

příslušného klimatického regionu. 

Do IV. třídy ochrany jsou zařazeny pozemky s převážně podprůměrnou kvalitou, s jen omezenou 

ochranou, využitelné pro výstavbu. 

Do V. třídy ochrany jsou zařazeny půdy s velmi nízkou produkční schopností, u nichž lze předpokládat 

efektivnější nezemědělské využití. 

Jednotlivé třídy jsou rozděleny podle bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), což je 

pětimístný kód pro rozlišení klimatických podmínek zemědělsky využívané půdy. Kód obsahuje informace 

o příslušnosti ke klimatickému regionu, hlavní půdní jednotce, o sklonitosti a expozici pozemku a o 

hloubce a skeletovosti půdního profilu. 

Vymezení BPEJ bylo provedeno v letech 1973 – 1980. Od roku 1998 je aktualizace vymezení BPEJ pojata 

jako trvalá činnost zajišťovaná Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půd (VÚMOP). 
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Území SO ORP Zábřeh spadá do klimatických regionů C7 (chladné oblasti), MW4, MW7, MW10, MW11 

(mírně teplé oblasti) a W2 (teplé oblasti). 

Rozsah zemědělské půdy v řešeném území je 53,54 % z celkové rozlohy území (tj. cca 14 300 ha). 

Z jednotlivých kultur je v rámci zemědělské půdy nejvíce zastoupena orná půda (64 %), dále trvalé 

travní porosty (32 %) a zahrady a ostatní (4 %). 

 

Tabulka 26: Podíl zemědělské půdy v obcích 

Obec Celková 
výměra 

obce 
(ha) 

Orná 
půda 

(ha) 

Zahrady 
(ha) 

TTP 
(ha) 

Zemědělská 
půda 

celkem (ha) 

Podíl ZPF 
na 

celkové 
výměře 

(%) 

Bohuslavice 397 256,58 10,64 78,68 345,90 87,13 

Brníčko 848 190,38 20,18 211,74 425,70 50,2 

Drozdov 1369 182,90 8,21 209,60 402,50 29,4 

Dubicko 782 602,37 19,47 30,18 652,34 83,42 

Horní 

Studénky 

724 231,90 12,89 254,05 498,84 68,9 

Hoštejn 182 8,15 8,19 73,04 89,36 49,1 

Hrabová 810 252,48 18,14 60,43 332,02 40,99 

Hynčina 2545 226,00 21,12 359,86 606,98 23,85 

Jedlí 992 287,18 16,96 388,47 692,61 69,82 

Jestřebí 869 282,60 18,60 198,65 500,20 57,56 

Kamenná 512 109,11 10,85 23,65 143,62 28,05 

Kolšov 381 128,58 12,72 18,74 161,01 42,26 

Kosov 547 121,87 12,25 164,37 298,88 54,64 

Lesnice 732 207,81 15,22 70,35 293,38 40,08 

Leština 523 287,54 16,68 138,18 443,03 84,71 

Lukavice 1121 486,96 16,25 201,11 705,56 62,94 

Nemile 553 138,25 19,80 66,91 224,96 40,68 

Postřelmov 954 692,32 44,46 40,55 777,32 81,48 

Postřelmůvek 401 185,54 9,46 68,30 263,33 65,67 

Rájec 491 262,44 13,35 44,93 321,70 65,52 

Rohle 1856 611,92 32,66 262,62 908,51 48,95 

Rovensko 741 469,20 21,27 55,80 547,97 73,95 

Svébohov 614 216,00 14,67 136,86 367,54 59,86 

Štíty 2993 1051,14 36,21 585,43 1673,09 55,9 

Vyšehoří 347 79,53 8,02 104,23 192,55 55,49 

Zábřeh 3458 1132,84 122,41 507,29 1764,27 51,02 

Zborov 315 115,51 5,67 91,12 212,27 67,39 

Zvole 657 278,30 24,24 154,52 457,93 69,7 

Celkem 26714 9095,4 590,59 4599,6 14303,37 53,54 
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Obrázek 14: Vymezení I. a II. třídy ochrany ZPF 

Jedním ze sledovaných jevů ÚAP jsou tzv. investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti. Jedná 

se o stavby a zařízení pro protierozní ochranu, optimalizaci vodního režimu a revitalizaci krajiny. 

Nejčastějším typem je stavba odvodnění pozemku, která je tvořena hlavním odvodňovacím zařízením a 

podrobným odvodňovacím zařízením a slouží k odvádění nadbytku povrchové a podzemní vody 

z pozemků, k provzdušňování pozemků a k ochraně odvodňovaného pozemku před zaplavením vnějšími 

vodami, a to podzemním nebo povrchovým odvodněním. Odvodnění pozemků podzemním odvodněním 

se provádí zejména drenážní sítí nebo regulační drenáží. Odvodnění pozemků povrchovým odvodněním 

se provádí zejména odvodňovacími kanály nebo příkopy. 
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Obrázek 15: Odvodněné plochy na území SO ORP Zábřeh 

 

2. Pozemky určené k plnění funkce lesa 

Pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou dle § 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 

některých zákonů (lesní zákon) pozemky s lesními porosty a plochy, na nichž byly lesní porosty 

odstraněny za účelem obnovy, lesní průseky a nezpevněné lesní cesty, nejsou-li širší než 4 m, a 

pozemky, na nichž byly lesní porosty dočasně odstraněny na základě rozhodnutí orgánu státní správy 

lesů; zpevněné lesní cesty, drobné vodní plochy, ostatní plochy, pozemky nad horní hranicí dřevinné 

vegetace (hole), s výjimkou pozemků zastavěných a jejich příjezdních komunikací, a lesní pastviny a 

políčka pro zvěř, pokud nejsou součástí zemědělského půdního fondu a jestliže s lesem souvisejí nebo 

slouží lesnímu hospodářství. 

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem zpracovává Oblastní plány rozvoje lesa, které 

vymezují přírodní lesní oblasti. Na území správního obvodu ORP Zábřeh jsou vymezeny tyto přírodní 

lesní oblasti: 

 přírodní lesní oblast č. 25 Orlické hory (lesnatost 54,7%) 
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 přírodní lesní oblast č. 28 Předhoří Hrubého Jeseníku (lesnatost 52,5%) 

 přírodní lesní oblast č. 31 Českomoravské mezihoří (lesnatost 28,6%) 

 přírodní lesní oblast č. 34 Hornomoravský úval (lesnatost 6,4%) 

Plochy zalesnění v jednotlivých obcích správního obvodu ORP Zábřeh jsou následující: 

Tabulka 27: Zalesnění na území obcí SO ORP Zábřeh 

Obec 

Celková 

rozloha 
obce (ha) 

Celková plocha 

zalesnění (ha) 
Lesnatost (%) 

Bohuslavice 397 9,85 2,48 

Brníčko 848 368,88 43,5 

Drozdov 1369 902,03 65,89 

Dubicko 782 70,77 9,05 

Horní Studénky 724 162,97  22,51 

Hoštejn 182 51,65 28,38 

Hrabová 810 400,46 49,44 

Hynčina 2545 1830,11 71,91 

Jedlí 992 217,55 21,93 

Jestřebí 869 307,80 35,42 

Kamenná 512 341,00 66,6 

Kolšov 381 195,00 51,18 

Kosov 547 211,03 38,58 

Lesnice 732 328,30 44,85 

Leština 523 6,43 1,23 

Lukavice 1121 294,49 26,27 

Nemile 553 254,93 46,1 

Postřelmov 954 9,06 0,95 

Postřelmůvek 401 110,40 27,53 

Rájec 491 106,60 21,71 

Rohle 1856 855,99 46,12 

Rovensko 741 131,97 17,81 

Svébohov 614 202,13 32,92 

Štíty 2993 1043,96 34,88 

Vyšehoří 347 125,93 36,29 

Zábřeh 3458 1041,55 30,12 

Zborov 315 74,88 23,77 

Zvole 657 129,69 19,74 

Celkem 26714 11425,65 42,77 

 

Dle § 6 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích ve znění pozdějších předpisů, se lesy rozdělují do tří kategorií: 

 lesy hospodářské 

 lesy ochranné 

 lesy zvláštního určení 

Lesy zvláštního určení se dále dělí do podkategorií dle jejich hlavní funkce. V řešeném území se nacházejí 

následující podkategorie lesů zvláštního určení: 

 lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou 

 lesy v pásmu hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně 

 lesy pro zachování biologické různorodosti 

 lesy v 1. zónách CHKO, lesy v přírodních rezervacích a přírodních památkách 
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Obrázek 16: Pozemky určené k plnění funkcí lesa ve SO ORP Zábřeh 

3.3.6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura 

1. Dopravní infrastruktura 

Silniční doprava 

V současnosti platná legislativa (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích) dělí pozemní 

komunikace na dálnice, silnice, místní a účelové komunikace. Silnice se dále dělí na silnice I., II. a III. 

třídy. Místní komunikace jsou na základě svého významu, určení a stavebně-technického vybavení 

zařazovány do tříd I. až IV. 

Vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je stát (správce Ředitelství silnic a dálnic České republiky), silnice II. a 

III. třídy patří kraji, místní komunikace obci, na jejímž území se nacházejí. 
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Z hlediska celostátní silniční sítě leží město Zábřeh na významné silnici I/44 spojující město Mohelnici se 

Šumperkem a Jeseníkem. Severně Zábřehu probíhá silnice I/11 vedoucí od Ostravy, Jeseníka a 

Šumperku do východních Čech (Hradec Králové). 

Ve správním obvodu ORP Zábřeh se nacházejí tyto silnice: 

Tabulka 28: Seznam silnic na území SO ORP Zábřeh 

Název Třída Dotčená katastrální území 

I/11 I Březná, Vyšehoří 

I/43 I Březenský Dvůr, Březná, Štíty - město 

I/44 I Postřelmov, Zábřeh na Moravě, Rájec u Zábřeha, Zvole u Zábřeha, 
Vlachov, Lukavice na Moravě 

II/368 II Štíty – město, Crhov, Horní Studénky, Jedlí, Svébohov, Rovensko 

II/369 II Vyšehoří, Postřelmůvek, Rovensko, Zábřeh na Moravě 

II/315 II Hoštejn, Kosov, Pivonín, Zábřeh na Moravě, Leština u Zábřeha, 

Hrabová u Dubicka, Dubicko 

II/370 II Leština u Zábřeha, Lesnice, Brníčko u Zábřeha 

III/31115a III Heroltice 

III/31115 III Heroltice, Štíty – Hamerské, Březná, Štíty - město 

III/31116 III Štíty - město 

III/04313 III Březná, Březenský Dvůr, Štíty - město 

III/3684 III Štíty – město, Jedlí, Crhov 

III/3681 III Crhov, Jedlí 

III/31529 III Jedlí, Drozdov, Pivonín 

III/31530 III Pivonín 

III/31531 III Drozdov 

III/31532 III Zábřeh na Moravě, Václavov u Zábřeha, Svébohov 

III/3683 III Horní Studénky 

III/3682 III Horní Studénky, Zborov, Vyšehoří 

III/31525 III Jestřebíčko 

III/31528 III Hoštejn 

III/31518 III Hynčina, Křižanov u Zábřeha 

III/31534 III Hynčina, Dolní Bušínov, Lupěné, Nemile, Hněvkov, Filipov U 
Zábřeha, Zábřeh na Moravě 

III/31535 III Hněvkov, Nemile 

III/31536 III Lupěné, Pobučí, Jestřebíčko, Jestřebí u Zábřeha 

III/31537 III Zábřeh na Moravě, Filipov u Zábřeha 

III/31519 III Zábřeh na Moravě, Jestřebíčko, Jestřebí u Zábřeha, Pobučí 

III/31526 III Zábřeh na Moravě 

III/31524 III Jestřebí u Zábřeha, Rájec u Zábřeha, Zvole u Zábřeha 

III/31524h III Zvole u Zábřeha 

III/0442a III Rájec u Zábřeha, Zábřeh na Moravě 

III/0442 III Rájec u Zábřeha 

III/31538 III Rájec u Zábřeha, Leština u Zábřeha 

III/31523 III Vlachov, Slavoňov u Lukavice 

III/31542 III Zvole u Zábřeha, Lukavice na Moravě 

III/31542a III Lukavice na Moravě 

III/31541 III Lukavice na Moravě, Bohuslavice nad Moravou, Dubicko 

III/31540 III Hrabová u Dubicka, Bohuslavice nad Moravou 

III/31544 III Dubicko 

III/31545 III Janoslavice, Rohle, Kamenná, Nedvězí u Zábřeha 

III/31549 III Kamenná 

III/31547 III Rohle, Nedvězí u Zábřeha 

III/3706 III Rohle, Strupšín, Brníčko u Zábřeha 
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Název Třída Dotčená katastrální území 

III/3707 III Brníčko u Zábřeha, Kolšov 

III/3702 III Lesnice, Kolšov 

III/3701 III Lesnice, Zábřeh na Moravě 

III/31527 III Zábřeh na Moravě 

III/36919 III Zábřeh na Moravě 

III/3703 III Postřelmov 

III/36918 III Rovensko, Postřelmov 

III/0443 III Zábřeh na Moravě, Postřelmov 

III/0444 III Postřelmov 

 

Řešeného území se dotýkají tyto záměry ŘSD ČR na umístění silnic I. třídy: 

 I/11 přeložka silnice v úseku Postřelmov – Chromeč – stavba navazuje na stavbu přeložky 

silnice I/44 v Postřelmově (MÚK Postřelmov) a je vedena severozápadním směrem k obci Vyšehoří, 

kde je na stávající trase silnice I/11 ukončena. 

 I/43 v úseku Lanškroun - Dolní Lipka – záměr nové silniční komunikace pro propojení 

plánovaného jižního obchvatu města Lanškroun s hraničním přechodem s Polskem v dolní Lipce. 

Navržená trasa přeložky silnice I/43 zasahuje do katastrálních území Štíty – město, Heroltice u 

Štítů, Štíty – Hamerské a Březná). 

 I/44 Bludov – obchvat – přeložka silnice I/44 je vedena mimo zástavbu obcí Bludov a Dolní 

Studénky, stavba navazuje na v roce 2006 dokončený obchvat obce Postřelmov. 

 I/44 Zábřeh – obchvat 

Cyklistická doprava 

Cyklotrasa je trasa pro cyklisty označená orientačním dopravním značením nebo turistickým značením. 

Cyklotrasa by měla účelně spojovat místa, mezi nimiž lze předpokládat cyklistickou dopravu, a to 

komunikacemi, které jsou vhodné pro cyklistiku. Cyklotrasy jsou vedeny po silnicích a vhodných místních 

a účelových komunikacích. 

Cyklostezka je speciální cesta vymezená pouze pro cyklisty, oddělená od automobilového provozu. 

Cyklostezky jsou využívány k pravidelným cestám lidí do zaměstnání, škol, za rekreací a podobně. Stezky 

mohou být využívány také chodci nebo bruslaři. 

Skrz správní obvod ORP Zábřeh prochází cyklostezka II. třídy Moravská stezka, která je 

nadregionálního významu. Vede v trase Mikulovice – Jeseník – Hanušovice – Bludov – Mohelnice – 

Litovel – Olomouc – Tovačov – Kroměříž – Hodonín – Břeclav v délce 293 km. Trasa vede převážně 

v blízkosti řeky Moravy, většinou po stávajících, méně frekventovaných silnicích III. třídy, místních 

komunikacích, městských cyklostezkách a zpevněných polních a lesních cestách. V řešeném území se 

cyklotrasa dotýká konkrétně katastrálních území Kolšov, Lesnice, Leština u Zábřeha, Hrabová u Dubicka 

a Bohuslavice nad Moravou. 

V řešeném území jsou dále vymezeny následující cyklotrasy: 

 Trasa 6232: Hoštejn – Hněvkov – Lupěné – Zábřeh – Lesnice – Rohelská bouda (délka 23,6 km) 

 Trasa 6234: Jahodnice – Krchleby – Bušínov – Lupěné (délka 11 km) 

 Trasa 6203: Krchleby – Pobučí – Jestřebí – Jestřebíčko (délka 8 km) 

 Trasa 6228: Štíty – Jedlí – Václavov – Růžové údolí - Zábřeh (délka 11,5 km) 

 Trasa 6229: Cotkytle – Jedlí – Písařov – Čečel (délka 27,5 km) 

 Trasa 6230: Drozdovská Pila – Pivonín – Svébohov – Rovensko – Chromeč (délka 18 km) 

 Trasa 6231: Štíty – Horní Studénky – Chromeč – Postřelmov – Lesnice (délka 20 km) 
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Na katastrálních územích Hněvkov a Lupěné byla vybudována cyklostezka na opuštěném tělese dráhy. 

Cyklostezka je umístěna v rušeném úseku železniční trati č. 270, která byla přeložena. Stezka začíná 

severozápadně vesnice Lupěné, pokračuje na západ údolím Moravské Sázavy k Hoštejnu. 

Uvažovaným záměrem nebo již v přípravě jsou následující cyklostezky: 

 Zábřeh – Lupěné – propojení města Zábřeh s vybudovanou cyklostezkou na opuštěném tělese 

dráhy, vede mezi stávající železniční tratí a řekou Moravskou Sázavou, 

 Zábřeh – Postřelmov – varianta vedoucí v polích v místě historické polní cesty, podcházející obchvat 

Postřelmova u kapličky sv. Františka z Assisi z roku 2004 a dále navazující na zpevněné cesty v okolí 

Postřelmova, 

 Zábřeh – Postřelmov – varianta vedoucí mezi silnicí III/0443 a železniční tratí č. 291, 

 Zábřeh – Leština – trasa podél silnice II/315, 

 Zábřeh – Rovensko – ve variantních trasách vedoucích po západní i východní straně silnice II/369, 

 Rovensko – Postřelmov – propojení Rovenska z silnice II/369 podél potoku Rakovec ke kapličce sv. 

Františka z Assisi na plánovanou cyklostezku Zábřeh – Postřelmov. 

Pěší trasy 

Naučná stezka je druh venkovní značené turistické trasy seznamující návštěvníky s přírodovědnými či 

kulturními zajímavostmi okolí. 

V řešeném území se nacházejí tyto naučné stezky: 

 NS Údolím Moravské Sázavy – 2 km dlouhá stezka začíná u opuštěného lomu na Rudolfově, 

dále vede pod svahy Zábřežské vrchoviny podél řeky moravské Sázavy, kde seznamuje návštěvníky 

s geologickými poměry území, s významem vod a činnostmi řeky, s rostlinami a živočichy ve vodě 

a okolí, stezka končí u poutního místa - Šubrtovy kapličky 

 NS Na opuštěném tělese dráhy – 2,5 km dlouhá stezka vede stejně jako cyklostezka po náspu 

bývalé železniční trati a přechází i tři původní železniční mosty, začíná u obce Lupěné a končí na 

účelové komunikaci mezi Hněvkovem a Hoštejnem 

 NS Srní – 2,5 km dlouhá stezka na k.ú. Hoštejn a Kosov, trasa je vedena lesní cestou přírodního 

parku Březná a seznamuje návštěvníky s lesnictvím a způsoby pěstování lesa 

 NS Welzlova stezka – 3 km dlouhá stezka provází historickým centrem města a seznamuje 

návštěvníky s jeho vývojem 

Kromě výše uvedených stezek je v řešeném území vymezena síť turistických tras spravovaných Klubem 

českých turistů. 

Železniční doprava 

Nejvýznamnější a nejvytíženější železniční tratí v řešeném území je trať č. 270 Česká Třebová – Přerov 

– Bohumín, která spojuje Prahu se severní Moravou, Slezskem, Polskem a Slovenskem a je dle zákona 

č. 266/1996 Sb., o drahách zařazena do kategorie drah celostátních. Trať je součástí 3. tranzitního 

koridoru. Trať probíhá katastrálními územími Hoštejn, Hynčina, Kosov, Hněvkov, Lupěné, Nemile, 

Zábřeh na Moravě, Rájec u Zábřeha, Zvole u Zábřeha a Lukavice na Moravě. 

V Zábřehu navazuje na trať č. 270 trať č. 291 vedoucí přes Bludov do Šumperka. Probíhá katastrálními 

územími Zábřeh na Moravě a Postřelmov. Jedná se o jednokolejnou celostátní trať. 

V severní části řešeného území se nachází trať č. 024 Dolní Lipka – Štíty. Trať prochází katastrálními 

územími Heroltice u Štítů, Štíty Hamerské, Březná a Štíty – město. 

Síť železničních tratí je doplněna systémem vleček. Nejrozsáhlejší je vlečka ze Zábřehu do areálu 

Vápenky Vitošov (přes k.ú. Rájec u Zábřehu, Leština u Zábřeha a Hrabová u Dubicka) a do průmyslových 

areálů v jihovýchodní části Zábřehu. Další vlečky se nacházejí na území obcí Hoštejn a Lukavice. 

Hromadná doprava osob 
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Systém veřejné dopravy je zařazen do Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (IDSOK). 

Hlavním smyslem je centralizace veřejné dopravy a její globální systémové řízení z jednoho místa tak, 

aby byly optimálním způsobem uspokojeny potřeby obyvatel a návštěvníků regionu, tzn. poskytnuta 

dostatečně kvalitní a cenově přístupná nabídka přepravních služeb zákazníkům, především dostupnost 

cílů cest, a to co možná nejefektivnějším způsobem. 

V řešeném území se nacházejí následující stanice (dopravny) na síti železničních drah: 

Tabulka 29: Seznam železničních stanic a zastávek 

Trať Název Druh Vzdálenost od centra (km) 

270 Hoštejn Zastávka 0,3 

270 Lupěné Zastávka 0,5 

270, 291 Zábřeh na Moravě Železniční stanice 1,3 

270 Lukavice Zastávka 0,5 

291 Zábřeh na Moravě - zastávka Zastávka 1 

291 Postřelmov Železniční stanice 1 

024 Heroltice Zastávka 0,5 

024 Štíty Zastávka 1,2 

 

V jednotlivých obcích se nacházejí tyto autobusové zastávky: 

Tabulka 30: Seznam autobusových zastávek v jednotlivých obcích 

Obec Zastávka 

Bohuslavice Bohuslavice, kaple 

Brníčko Brníčko, rozc. 

Brníčko, rest. 

Brníčko, pod lipami 

Brníčko, dol. zast. 

Brníčko, Strupšín, rest. 

Drozdov Drozdov 

Drozdov, rest. 

Dubicko Dubicko, škola 

Dubicko, textil 

Horní Studénky Horní Studénky, kostel 

Horní Studénky, rozc. 

Hoštejn Hoštejn, škola 

Hoštejn, pila 

Hrabová Hrabová 

Hrabová, Vitošov 

Hynčina Hynčina, Popelák 

Hynčina, zast. 

Hynčina, rest. 

Hynčina, rozc. Lupěné 

Hynčina, Křižanov, zast. 

Hynčina, Dlouhá Ves 

Jedlí Jedlí, záv. 

Jedlí, u kříže 

Jedlí, U Rýznarů 

Jedlí, na rovince 

Jedlí, rozc. Horní Studénky 

Jestřebí Jestřebí, Jestřebíčko, rozc. 

Jestřebí, ObÚ 

Jestřebí, kaple 
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Obec Zastávka 

Jestřebí, Pobučí, kult. dům 

Kamenná Kamenná, rozc. Veleboř 

Kamenná, ŽD 

Kolšov Kolšov, hájenka 

Kolšov, rest. 

Kosov Kosov, rest. 

Kosov, ZD 

Lesnice Lesnice, sokolovna 

Lesnice, náves 

Leština Leština, ObÚ 

Leština, u mostu 

Lukavice Lukavice, papírny 

Lukavice, náves 

Lukavice, Vlachov 

Lukavice, Vlachov, rozc. Slavoňov 

Lukavice, Slavoňov 

Nemile Nemile, hor. konec 

Nemile, kult. dům 

Nemile, Lupěné, rozc. 

Nemile, Lupěné, křiž. Jestřebí 

Postřelmov Postřelmov, žel.st. 

Postřelmov, ObÚ 

Postřelmov, lihovar 

Postřelmov, Nový Dvůr, rozc. 

Postřelmůvek Postřelmůvek, kaple 

Rájec Rájec 

Rohle Rohle, Janoslavice, kaple 

Rohle, hor. zast. 

Rohle, střed. zast. 

Rohle, dol. zast. 

Rohle, Nedvězí 

Rohle, Nedvězí, rozc. 

Rovensko Rovensko, rest. 

Rovensko, rozc. 

Rovensko, Na rybníčku 

Svébohov Svébohov, obchod 

Svébohov, chaloupky 

Štíty Štíty, Crhov, dol. konec 

Štíty, Crhov, rest. 

Štíty, Crhov, rozc. 

Štíty, pila 

Štíty, škola 

Štíty, nám. 

Štíty, Na pilníku 

Štíty, autoservis 

Štíty, nový záv. 

Štíty, záv. 

Štíty, žel.st. 

Štíty, Březná, rozc. 

Štíty, Březná, rest. 

Štíty, Březná, škola 

Štíty, Heroltice, rozc. 

Štíty, Heroltice 

Vyšehoří Vyšehoří, u kaple 
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Obec Zastávka 

Zábřeh Zábřeh, Václavov, kult. dům 

Zábřeh, Růžové údolí 

Zábřeh, Pivonín, rozc. 

Zábřeh, Dolní Bušínov, rekr.stř. NH 

Zábřeh, Hněvkov, zahrádky 

Zábřeh, Hněvkov, obchod 

Zábřeh, rozc. Kouty 

Zábřeh, Sušilova – škola 

Zábřeh, ul. B. Němcové 

Zábřeh, aut. st. 

Zábřeh, nám, Masarykovo 

Zábřeh, nem. 

Zábřeh, pod hřbitovem 

Zábřeh, sídl. Výsluní 

Zábřeh, Dvořákova 

Zábřeh, Havlíčkova 

Zábřeh, krytý bazén 

Zábřeh, sladovna záv. 

Zábřeh, nám. Osvobození 

Zábřeh, poliklinika 

Zábřeh, zubní odd. 

Zábřeh, Strejcova 

Zábřeh, IV. škola 

Zábřeh, Třešňová 

Zábřeh, ČSA 

Zábřeh, MEP 

Zábřeh, Na Křtaltě 

Zábřeh, Na Špici 

Zábřeh, žel.st. 

Zábřeh, Olomoucká 

Zábřeh, NH 

Zábřeh, čistírna 

Zábřeh, Ráječek 

Zábřeh, Skalička, rozc. 

Zábřeh, Skalička, hřbitov 

Zborov Zborov 

Zvole Zvole 

Zvole, správa silnic 

 

Letecká doprava 

Na území správního obvodu ORP Zábřeh se nenachází žádné veřejné letiště pro vnitrostátní ani 

mezistátní dopravu. Na území obcí Rovensko a Štíty jsou v územních plánech zakresleny plochy pro 

vzlety a přistání určené pravděpodobně pro zemědělské účely či sportovní létání. 

Ochranná pásma dopravní infrastruktury 

K ochraně dálnice, silnice a místní komunikace I. nebo II. třídy a provozu na nich mimo souvisle 

zastavěné území obcí slouží silniční ochranná pásma. 

Silničním ochranným pásmem se dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích rozumí prostor 

ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti: 

 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní místní 

komunikace anebo od osy větve jejich křižovatek; 
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 50 m od osy vozovek nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních místních 

komunikací I. třídy; 

 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a místní 

komunikace II. třídy 

Ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy 60 m od osy krajní koleje, ale nejméně 30 

m od hranice obvodu dráhy u drah celostátních a regionálních. Ochranné pásmo vlečky činí 30 m od osy 

krajní koleje. 

2. Technická infrastruktura 

Kvalita technické infrastruktury je důležitým kritériem rozvoje území. Tato napojení však musí 

respektovat územní omezení a požadavky, které klade na další rozvoj správního obvodu koncepce 

udržitelného rozvoje. Cílem je vytvořit podmínky pro zajištění žádoucí úrovně technické infrastruktury 

SO ORP Zábřeh. Mezi technickou infrastrukturu zahrnujeme především napojení regionu na rozvod 

elektrického proudu, úroveň vodovodních sítí a kanalizací, odpadového hospodářství, plynofikace a 

dostupnost telekomunikačních sítí a internetu. 

Tabulka 31: Technická vybavenost obcí 

Obec Vodovod Plyn Kanalizace 

Bohuslavice ANO ANO ANO 

Brníčko ANO (kromě 

Strupšína) 

NE ANO (kromě 

Strupšína) 

Drozdov ANO NE ANO (kromě 
Drozdovské Pily) 

Dubicko ANO ANO ANO 

Horní Studénky ANO ANO ANO 

Hoštejn ANO NE ANO 

Hrabová ANO ANO ANO 

Hynčina NE NE NE 

Jedlí ANO NE NE 

Jestřebí ANO ANO (mimo Pobučí) NE 

Kamenná ANO NE NE 

Kolšov ANO NE ANO 

Kosov ANO NE NE 

Lesnice ANO ANO ANO 

Leština ANO ANO ANO 

Lukavice ANO ANO ANO 

Nemile ANO (mimo Lupěné) ANO ANO (mimo Lupěné) 

Postřelmov ANO ANO ANO 

Postřelmůvek ANO NE ANO 

Rájec NE ANO NE 

Rohle NE NE NE 

Rovensko ANO ANO ANO 

Svébohov ANO ANO ANO 

Štíty ANO (mimo Crhov) ANO (mimo Heroltice, 

Březnou a Crhov) 

ANO (mimo Heroltice, 

Březnou a Crhov) 

Vyšehoří ANO NE NE 

Zábřeh ANO (mimo Pivonín, 

Václavov a Dolní 
Bušínov) 

ANO (mimo Václavov, 

Pivonín, Hněvkov a 
Dolní Bušínov) 

ANO (mimo Václavov, 

Pivonín, Hněvkov a 
Dolní Bušínov) 

Zborov NE ANO NE 

Zvole ANO ANO ANO 
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Zásobování elektrickou energií 

Přes správní obvod ORP Zábřeh prochází vedení přenosové soustavy zvláště vysokého napětí ZVN 400 

kV Krasíkov – Dlouhé Stráně. Provozovatelem přenosové soustavy a poskytovatelem údajů je ČEPS, a.s. 

Vedení se dotýká katastrálních území Hynčina, Lupěné, Pobučí, Jestřebíčko, Zábřeh na Moravě, Filipov 

u Zábřeha a Postřelmov. V současné době probíhá realizace propojení vedení Krasíkov – Horní Životice, 

které se dotýká k.ú. Postřelmov, Kolšov a Brníčko u Zábřeha a dále pokračuje za hranicí řešeného území. 

Páteř distribuční sítě tvoří sítě velmi vysokého napětí VVN (110 kV) a sítě vysokého napětí VN (22 kV). 

Součástí distribuční sítě jsou dále rozvodny a distribuční trafostanice. 

Údaje jsou graficky znázorněny ve výkrese limitů včetně ochranných pásem jednotlivých jevů. 

Ochranné pásmo nadzemního vedení je dle § 46 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona 

souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné 

vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče na obě jeho strany: 

Tabulka 32: Ochranná pásma elektrického vedení dle zákona č. 458/2000 Sb. 

u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně  

pro vodiče bez izolace 7 m 

pro vodiče s izolací základní 2 m 

pro závěsná kabelová vedení 1 m  

u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 

pro vodiče bez izolace 12 m 

pro vodiče s izolací základní 5 m 

u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m 

u napětí nad 22, kV do 400 kV včetně 20 m 

u napětí nad 400 kV 30 m 

u závěsného kabelového vedení 110 kV 2 m 

u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele 
licence 

1 m 

 

Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti: 

 u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m od 

oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva; 

 u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem a převodem napětí 

z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice 

ve všech směrech; 

 u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 

kV na úroveň nízkého napětí 2 m od vnějšího pláště stanice ve všech směrech; 

 u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění. 

V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické stanice je 

zakázáno: 

 zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná 

zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky; 

 provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce; 

 provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo 

ohrozit život, zdraví či majetek osob; 

 provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením. 

V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad 

výšku 3 m. 
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V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení 

mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t. 

Zásobování plynem 

Zásobování řešeného území plynem je řešeno rozvody vysokotlakých (VTL) a středotlakých (STL) 

plynovodů. Součástí distribuční sítě jsou regulační stanice a ostatní zařízení zpracování a distribuce 

plynu. 

Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy k zajištění jejich bezpečného a spolehlivého 

provozu. Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského 

zařízení, který činí: 

 u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném 

území obce 1 m na obě strany od půdorysu; 

 u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu; 

 u technologických objektů 4 m od půdorysu. 

Bezpečnostní pásma jsou určená k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií plynových zařízení 

a k ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob. Bezpečnostním pásmem se rozumí prostor 

vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynového zařízení měřeno 

kolmo na jeho obrys. Bezpečnostní pásma jsou dle druhu zařízení následujících rozměrů: 

Tabulka 33: Bezpečnostní pásma plynových zařízení 

Druh zařízení Velikost pásma 

Regulační stanice vysokotlaké o tlakové úrovni 4 až 40 barů včetně 10 m 

Regulační stanice s tlakem nad 40 barů 20 m 

Vysokotlaké plynovody a plynovodní přípojky o tlakové úrovni 4 až 40 barů 
včetně 

 

do DN 100 včetně 8 m 

nad DN 100 do DN 300 včetně 10 m 

nad DN 300 do DN 500 včetně 15 m 

nad DN 500 20 m 

Vysokotlaké plynovody a plynovodní přípojky s tlakem nad 40 barů  

do DN 100 včetně 8 m 

nad DN 100 do DN 300 včetně 15 m 

nad DN 300 do DN 500 včetně 70 m 

nad DN 500 do DN 700 včetně 110 m 

nad DN 700 160 m 

 

Centrální zásobování teplem 

V Zábřehu je vybudován systém centrálního zásobování teplem, který provozuje firma Talorm, a.s. 

Tento systém je tvořen pěti samostatnými sítěmi tepla, které nejsou navzájem propojeny. 

Telekomunikace 

V oblasti telekomunikací je důležité zajistit ochranu radioreléových spojů, pro jejichž provoz je nutné 

zajistit přímou viditelnost spolupracujících stanic. Proto jsou tyto stanice umisťovány zejména na terénní 

dominanty. Ochrana těchto spojů je prováděna zejména vyhlašováním ochranných pásem 

procházejících paprsků a kruhových ochranných pásem kolem spojových objektů v poloměru 500 m, 

které mají za úkol zabránit stínění a rušení těchto spojů. Přes řešené území prochází celá řada 

radioreléových tras, které jsou znázorněny ve výkrese limitů. 

Ve správním obvodu ORP Zábřeh se také nacházejí vysílací zařízení televizního nebo rozhlasového 

signálu. Konkrétně se jedná o vysílače ve Štítech, v Hynčině, na kopci Račice u Zábřeha, v Kolšově, 
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Brníčku a Kamenné. Poskytovatelem těchto dat jsou České Radiokomunikace a.s. Dále se na území obce 

Kosov nachází vysílač ve správě Policie ČR. 

 

Zásobování vodou 

Zásobování pitnou vodou je zajištěno ve většině obcí ve správním obvodu. Vůbec není vodovod 

vybudován v obcích Hynčina, Rájec, Rohle a Zborov a v místních částech Strupšín, Lupěné, Crhov, 

Pivonín, Václavov a Dolní Bušínov, kde jsou obyvatelé zásobeni z vlastních domovních studní. 

V obci Bohuslavice byl veřejný vodovod vybudován v roce 1993. V současné době je pro zásobování 

vodovodu využíváno jímací území Bohuslavice s vydatností prameniště 55 l/s. Z vrtu je voda čerpána do 

vodojemu Dubicko a odtud přívodním řadem dopravována do Bohuslavic. Vodovodní síť je z materiálu 

PVC a její celková délka je ca 2800 m. 

Obec Brníčko byla v letech 2002-2003 připojena na vodovodní systém obce Postřelmov. Zdrojem vody 

pro vodovod je jímací území Postřelmov o kapacitě 35 l/s, ze kterého je voda upravována v úpravně 

vody Postřelmov a čerpána do vodojemu Kolšov 2. Z tohoto vodojemu je voda přiváděna do obce Kolšov 

a dále do Brníčka (vodojem Brníčko 2 slouží i sousední obci Dlouhomilov). Rozvodná síť v obci je z PVC 

a má celkovou dálku cca 3200 m, vybudována byla v roce 2003. 

Na území obce Drozdov jsou dva veřejné vodovody. První byl zbudován v 70. letech v Drozdově. 

Zdrojem vody jsou jímací zářezy a studny, ze kterých je voda dopravována do čerpací stanice pod 

prameništěm a odtud čerpána do zemního vodojemu. Vodovodní síť je z potrubí IPE a celková délka je 

cca 3300 m. Druhý vodovod slouží pro místní část Drozdovská Pila a je z roku 1976. Zdrojem pro tento 

vodovod je kopaná studna, ze které je voda čerpána do zemního vodojemu a dále gravitačně rozváděna 

do vodovodní sítě z potrubí IPE o délce cca 1200 m. 

Veřejný vodovod v Dubicku byl budován v etapách, ukončen byl v letech 1994-95. V současné době je 

pro zásobování vodovodu využíváno jímací území Bohuslavice s vydatností prameniště 55 l/s. Vodovodní 

síť je z potrubí PVC a její délka je cca 5900 m. 

V Horních Studénkách byl veřejný vodovod vybudován v roce 2003. Je zásobován z obecního zdroje 

pitné vody situovaného severozápadně nad zastavěným územím obce. Vydatnost zdroje je 0,8 l/s. 

Rozvodná síť je provedena z PVC trubek a má délku cca 3700 m. 

V Hoštejnu byl vybudován vodovod v druhé polovině 70. let. Zdrojem vody jsou tři studny na pravém 

břehu Moravské Sázavy. Voda je upravena v úpravně vody a dále čerpána do vodojemu. Rozvodná síť 

je z trubek IPE a její celková délka je cca 4900 m. 

V obci Hrabová byl dokončen veřejný vodovod v letech 1994-95. Je napojený na rozvodnou síť obce 

Dubicko ve vodojemu Dubicko http. Vodovodní síť v Hrabové je provedena z potrubí PVC a částečně 

z litiny. Celková délka sítě je cca 2900 m. 

V Jedlí byl vybudován veřejný vodovod v 80. letech spolu s vodovody obcí Svébohov a Rovensko. Celý 

vodovodní systém je připojen na skupinový vodovod Zábřeh, který je zdrojem vody. Vlastní vodovod 

pro Jedlí začíná zrychlovací čerpací stanicí, která čerpá vodu do zemního vodojemu Jedlí. Vodovodní síť 

v obci je provedena z litinového potrubí a celková délka je ca 8500 m. 

Do veřejného vodovodu v Jestřebí je voda dopravována čerpáním ze zábřežského vodojemu Skalička 

do místního zemního vodojemu. Vodovodní síť z potrubí PVC má celkovou délku cca 5100 m. V místní 

části Pobučí je vodovod z let 1994-95, voda se přivádí z Jestřebí a zrychlovací stanicí je čerpána do 

vodojemu Pobučí. Síť je z PVC trubek a má celkovou délku cca 2100 m. 

Vodovod v Kamenné byl vybudován koncem 60. let. Zdrojem vody je studna nad železárnou, doplněna 

jímacím zářezem, odkud je voda čerpána do vodojemu. Vodovodní síť je provedena z litinových trub, 

později rozšířena o plastové potrubí PVC. Její celková délka je cca 2100 m. 
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V Kolšově byl vodovod vybudován v roce 1995. Zdrojem vody je jímací území Postřelmov o kapacitě 

35 l/s, ze kterého je voda upravována a čerpána do vodojemu Kolšov 2. Vodovodní síť je z potrubí PVC 

o celkové délce 4500 m. 

Vodovod v Kosově byl zbudován na přelomu 60. a 70. let. Jako zdroj vody slouží dvě kopané studny, 

ze kterých je voda čerpána do zemního vodojemu. V roce 1986 došlo k rozšíření zdrojů a dvě pramenní 

jímky severozápadně od obce a také k dostavbě nového vodojemu vedle staršího. Dále byla na jihu obce 

vykopána nová studna, ze které je voda čerpána do dalšího vodojemu. Vodovodní síť je provedena 

z plastového potrubí IPE a má celkovou délku 3700 m.  

Obec Lesnice má vybudovaný veřejný vodovod z let 1987-90. V současnosti je obec zásobena ze zdrojů 

skupinového vodovodu Postřelmov a to přiváděcím řadem z vodojemu Kolšov do vodovodu Lesnice. 

Vodovodní síť je provedena z PVC potrubí v celkové délce cca 6100 m. 

Veřejný vodovod obce Leština byl vybudován v 70. letech, je napojen na vodovodní síť města Zábřeh. 

Síť je provedena z trub litinových a PVC a její celková délka je zhruba 4500 m. 

Obecní vodovod v Lukavici je napojen na skupinový vodovod Dubicko. Z vodojemu v Dubicku je voda 

přiváděna do rozvodné sítě v obci, a to do všech místních částí Lukavice, Vlachova i Slavoňova. Z důvodu 

výškového rozložení zástavby Slavoňova je na konci rozvodné sítě Vlachova zrychlovací čerpací stanice, 

která čerpá vodu do vodojemu Slavoňov. Rozvodná síť v Lukavici má délku asi 3500 m, ve Slavoňově 

1600 m a ve Vlachově cca 800 m. Materiál potrubí je PVC. 

V Nemili jsou obyvatelé napojeni na veřejný vodovod, který začal být budován v 60. letech a je napojen 

na rozvodnou síť města Zábřehu. Horní část sídla je zásobována z vodojemu Račice, dolní část 

z vodojemu U Hřbitova. Vodovod je z litinového potrubí a má celkovou délku cca 5100 m. 

Vodovod v Postřelmově byl vybudován v roce 1992. Hlavním zdrojem je jímací území Postřelmov se 

dvěma vrtanými studnami o celkové kapacitě 35 l/s. Ze studny je voda dopravována do úpravny vody 

na soutoku řek Moravy a Desné. Upravená voda je čerpána do zemního vodojemu Kolšov, odtud pak 

vede zásobovací řad zpět do Postřelmova, kde se větví do vodovodní sítě. Ta je převážně z PVC, starší 

úseky z litiny. Celková délka sítě je cca 9600 m. 

V obci Postřelmůvek byl vybudován veřejný vodovod, který je napojen na výtlačný řad z Olšan, jenž 

je součástí skupinového vodovodu Zábřeh. Čerpací stanice čerpá vodu do vodojemu Postřelmůvek, ze 

kterého jsou rozvedeny vodovodní sítě do obce. Řady jsou provedeny z PVC trubek v celkové délce cca 

3800 m. 

Vodovod v Rovensku je napojen na skupinový vodovod Zábřeh. Na výtlačném řadu z Olšan byla 

zbudována rozdělovací šachta, ze které je voda dopravována do vodojemu Rovensko. V obci je rozvodná 

síť z PVC trubek v délce 2500 m. 

V obci Svébohov je vodovod z počátku 80. let. V roce 1997 byl napojen na skupinový vodovod Zábřeh. 

Přes vodojem Rovensko je čerpána voda výtlačným řadem do vodojemu Svébohov. Vodovodní síť je 

z PE potrubí a má délku cca 3500 m. 

Ve Štítech byl vybudován nový vodovod i zdroj v 70. letech. Prameniště na k.ú. Heroltice se skládá ze 

dvou skupin jímacích zářezů. V létě, kdy dochází k úbytku vydatnosti je voda doplňována ze studny 

vedle cihelny. Voda ze zdrojů je dopravována do vodojemu a odtud do vodovodní sítě. Ve většině města 

je původní litinové potrubí, novější řady jsou z PVC a IPE. Celková délka rozvodné sítě je 6800 m. 

Vodojem Štíty zásobuje také místní část Březnou. Místní část Heroltice mají jako zdroj vody 6 pramenních 

jímek, z nichž gravitačně voda přitéká do zemního vodojemu a dál do vodovodní sítě z PVC v délce cca 

1600 m. 

Obec Vyšehoří je zásobena z vodojemu Postřelmůvek, který je napojen na výtlačný řad z Olšan, jenž 

je součástí skupinového vodovodu Zábřeh. Vodovodní řady v obci jsou z trub PVC v celkové délce asi 

4000m. 
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Město Zábřeh je v současné době zásobováno ze dvou hlavních zdrojů – jímacího území Lesnice s 4 

vrty (celková vydatnost 60 l/s) a Olšanským přivaděčem přivádějícím z Olšan průměrně 30-35 l/s. Dalším 

zdrojem vody, v současnosti nevyužívaným je Postřelmovský přivaděč. Vodovodní síť je z potrubí 

litinového, ocelového, azbestocementového, PE i PVC v celkové délce cca 61 km. Je rozdělena na tři 

tlaková pásma. Dolní tlakové pásmo tvoří 75 % města. Jako vodojemy slouží zemní vodojemy Na 

Rovenské, U Hřbitova a Ráječek. Střední tlakové pásmo je zásobeno ze zemního vodojemu Krumpach, 

horní tlakové pásmo z vodojemů Skalička a Račice. Místní část Hněvkov má vodovod ze 60. let 

s azbestocementovým potrubím, celková délka sítě je 1800 m. Zdrojem vody je studna vyhloubená 

poblíž Moravské Sázavy a voda z ní je čerpána do zemního vodojemu. 

Zvole je zásobena z vodovodu z roku 1994, který je proveden z trub PVC a PE a jeho celková délka je 

4700 m. Vodovod je napojen na skupinový vodovod Dubicko přívodním řadem z Vlachova. 

Ve správním obvodu se nachází vodní nádrž Nemilka, která dříve sloužila jako nejvýznamnější zdroj 

vody pro město Zábřeh a okolní obce. Na začátku 90. let se začala prudce zhoršovat kvalita vody a to 

jednak zmenšením hloubky vody zanesením dna a přitékajícím znečištěním z obcí nad nádrží. Proto 

v roce 1994, po dokončení přívodního řadu z Olšan, byl odběr vody z nádrže ukončen. V roce 2000 byl 

zrušen nádrži Nemilka statut vodárenské nádrže. 

Odvádění odpadních vod 

Odvedení odpadních vod kanalizačním systémem a jejich likvidace v ČOV zcela chybí v obcích Hynčina, 

Jedlí, Jestřebí, Kamenná, Kosov, Postřelmůvek, Rájec, Rohle, Vyšehoří a Zborov a dále v místních 

částech obcí – Strupšín, Drozdovská Pila, Lupěné, Heroltice, Březná, Crhov, Václavov, Pivonín, Hněvkov 

a Dolní Bušínov. Zde jsou odpadní vody většinou čištěny v septicích nebo shromažďovány v jímkách na 

vyvážení. Recipienty bývají místní vodní toky. 

V Bohuslavicích je vybudována dešťová kanalizace a od roku 1995 také nová splašková podtlaková 

kanalizace. Její celková délka je 2730 m a je ukončena v mechanicko-biologické čistírně odpadních vod 

s kapacitou 80 m³/den. Recipientem odpadních vod je Lužní potok. 

V Brníčku byla v roce 2014 vybudována nová splašková kanalizace gravitační společná pro obce 

Hrabišín, Dlouhomilov a Brníčko a ukončená v ČOV v Leštině. Délka kanalizace pro Brníčko je 9290 m. 

V Drozdově je vybudována jednotná kanalizační síť v celém rozsahu o celkové délce 3160 m. Pro 

čištění slouží čistírna Kombiblok s kapacitou 91,3 m³/den. Recipientem vyčištěných odpadních vod je 

Drozdovský potok. 

V Dubicku je vybudován oddílná kanalizační systém. Délka dešťové kanalizace je cca 3690 m a 

splaškové 3912 m. Vzhledem k morfologii terénu je vybudován v západní části obce podtlakový systém 

a ve východní části gravitační systém. Obě soustavy odvádějí odpadní vody na místní ČOV s kapacitou 

160,41 m³/den. Recipientem je Lužní potok. 

Splašková kanalizace a ČOV v Horních Studénkách byla uvedena do provozu v roce 2004. Kapacita 

ČOV je 52,5 m³/den. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do toku Nemilka. Celková délka kanalizace 

je cca 4,3 km a materiálem je PVC. 

Obec Hoštejn má vybudovanou splaškovou kanalizaci o délce 3830 m, na kanalizaci jsou vybudovány 

tři čerpací stanice. Odpadní vody jsou odváděny na ČOV, recipientem je Moravská Sázava. 

Hrabová má vybudovanou část jednotné kanalizace v dílce 1800 m, jejíž těsnost je nevyhovující. 

Odpadní vody z jednotlivých objektů jsou předčišťovány v septicích, u některých domů jsou vybudovány 

jímky na vyvážení. Recipientem odpadních vod je Hrabovský potok. 

Obec Kolšov má vybudován gravitační kanalizační systém, který odvádí splaškové odpadní vody na 

ČOV v Postřelmově. Celková délka kanalizace je 4813 m, materiál je PVC.  
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V Lesnici je vybudovaná splašková kanalizace – gravitační systém s lokálním přečerpáním odpadních 

vod do splaškové sítě v Leštině, kde je ČOV. Kanalizace je vybudována z plastových trub v celkové délce 

cca 6300 m. 

V Leštině je vybudován oddílná kanalizační systém. Páteř dešťové kanalizace tvoří potok Vesník a 

Vitošovský náhon. Splašková kanalizace má délku 5852 m a je řešena jako gravitační. Odpadní vody 

jsou likvidovány na mechanicko-biologické čistírně odpadních vod o kapacitě 470 m³/den. Vyčištěné 

odpadní vody jsou vypouštěny do řeky Moravy. 

V celé obci Lukavice je vybudována splašková kanalizace z roku 2002 z plastových trub ocelkové délce 

6556 m (včetně odvedení odpadních vod z Vlachova a Slavoňova). Kanalizace je gravitační a odpadní 

vody jsou likvidovány na samostatné čistírně odpadních vod. Recipientem je řeka Morava. 

Nemile má vybudovanou soustavnou jednotnou kanalizaci pro většinu obce. Její celková délka je 2487 

m. Kvalita jejího provedení však neodpovídá normě. V obci je připravována výstavba nové splaškové 

kanalizace a ČOV. 

V obci Postřelmov je vybudován v celé obci oddílný kanalizační systém. Splašková kanalizace byla 

dokončena v roce 2001. Jedná se o vakuovou kanalizaci o délce 14600 m. Odpadní vody jsou odváděny 

na čistírnu odpadních vod o kapacitě 840 m³/den. Na tuto čistírnu jsou odváděny také odpadní vody 

z obcí Sudkov a Kolšov. Průmyslový závod MEP má vybudovanou vlastní mechanicko-biologickou ČOV 

v areálu závodu. Recipientem odpadních vod je řeka Morava. 

V Postřelmůvku byla vybudována splašková gravitační kanalizace v roce 2015. Kanalizace je napojena 

na ČOV Chromeč. 

V Rovensku byla splašková kanalizace dokončena v roce 2013 z trub PVC v celkové délce 9864 m. 

Odpadní vody jsou pomocí čerpací stanice čerpány do stokové sítě města Zábřeh a likvidovány na ČOV 

Zábřeh. 

V obci Svébohov byla částečně vybudována kanalizace v rámci akce Z. Kvalita provedení systému je 

tedy nevyhovující. Recipientem odpadních vod ze septiků je Svébohovský potok. 

Odvodnění města Štíty je provedeno oddílnou gravitační kanalizací, která byla postupně prováděna 

v několika etapách mezi lety 1989 a 2002. Splašková kanalizace je zakončena biologickou čistírnou 

odpadních vod. Recipientem vyčištěných odpadních vod je řeka Březná. V místních částech Březná, 

Crhov a Heroltice není vybudován systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou zde čištěny v septicích 

nebo zachycovány v jímkách na vyvážení. 

Obec Vyšehoří nemá vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou předčišťovány 

v septicích nebo zachycovány v bezodtokých jímkách a následně vyváženy na zemědělské pozemky. 

Dešťové vody jsou částečně odváděny dešťovou kanalizací. Recipientem vod je Postřelmovský potok. 

Ve městě Zábřeh je provozována hustá síť kanalizace, která je rozdělená řekou Moravská Sázava na 

dvě samostatné části – sběrač A na levobřežním území (stoky budovány již od roku 1906) a sběrač B 

na pravém břehu (mladší stoky budovány od 80. let 20. století). ČOV byla uvedena do provozu v roce 

1978. Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních městských i průmyslových vod. V roce 

2015 došlo k celkové rekonstrukci kanalizace v Zábřehu. Nevyhovující původní stoky byly nahrazeny 

novými, síť byla značně rozšířena. 

V místních částech Hněvkov, Pivonín, Václavov a Dolní Bušínov není kanalizace vybudována.  

Obec Zborov nemá vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou čištěny v septicích nebo 

shromažďovány v jímkách na vyvážení. Recipientem odpadních vod je Kamenný potok. 

V obci Zvole je vybudovaná splašková kanalizace, která je podtlaková vzhledem k špatným spádovým 

poměrům. Pod obcí je vybudována ČOV s kapacitou 120 m³/den. Vyprodukovaný kal je vyvážen na 

zemědělské pozemky, recipientem vyčištěných odpadních vod je řeka Morava. 
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3.3.7. Sociodemografické podmínky 

Vývoj počtu obyvatelstva 

Počet obyvatel v Olomouckém kraji ke dni 31.12.2015 byl 634 718 obyvatel. Ve správním obvodu ORP 

Zábřeh, který zahrnuje 28 obcí (z toho 2 města – Zábřeh a Štíty), žilo ke stejnému datu 33 452 obyvatel. 

Ve městech žije 15 831 obyvatel, což představuje 47,3% celkového počtu obyvatel správního obvodu 

ORP. 

Dlouhodobý populační vývoj je přiblížen v následující tabulce. K největšímu nárůstu počtu obyvatel došlo 

mezi lety 1971 a 1981, což odpovídá celorepublikovému vývoji. Za uplynulých 45 let se nejvíce navýšil 

počet obyvatel ve městě Štíty (o 88,8%), a to především díky připojení obcí Heroltice, Březná a Crhov 

v 70. letech. Další významný nárůst obyvatel vykazuje obec Jestřebí (téměř 47%). Naopak nejvýraznější 

pokles zaznamenala obec Horní Studénky (-20,8%). 

Tabulka 34: Vývoj počtu obyvatel v obcích ORP Zábřeh 

Obec 1971 1981 1991 2001 2011 2016 Rozdíl mezi lety 1971 

a 2016 

Bohuslavice 426 463 430 463 514 515 89 20,89% 

Brníčko 582 690 603 615 633 636 54 9,28% 

Drozdov 358 - - 341 338 351 -7 -1,96% 

Dubicko 835 1662 1005 1067 1076 1068 233 27,9% 

Horní Studénky 428 404 350 346 361 339 -89 -20,79% 

Hoštejn 328 374 428 445 432 419 91 27,74% 

Hrabová 697 - 610 561 569 635 -62 -8,9% 

Hynčina 211 308 224 214 195 206 -5 -2,37% 

Jedlí 772 769 720 715 693 672 -100 -12,95% 

Jestřebí 426 597 506 552 600 626 200 46,95% 

Kamenná 429 667 638 576 534 528 99 23,08% 

Kolšov 602 683 731 744 760 740 138 22,92% 

Kosov 333 289 281 284 316 319 -14 -4,2% 

Lesnice 570 545 527 588 637 652 82 14,38% 

Leština 1072 1183 1180 1251 1282 1259 187 17,44% 

Lukavice 678 847 974 932 905 873 195 28,76% 

Nemile 603 - 515 582 650 636 33 5,47% 

Postřelmov 2435 2831 3198 3232 3263 3121 686 28,17% 

Postřelmůvek 357 - 339 345 324 312 -45 -12,6% 

Rájec 488 499 453 471 491 504 16 3,27% 

Rohle 485 777 674 667 670 667 182 37,52% 

Rovensko 709 1082 667 735 783 814 105 14,81% 

Svébohov 461 452 409 440 428 418 -43 -9,33% 

Štíty 1080 1884 2224 2018 2033 2039 959 88,8% 

Vyšehoří 232 - - 197 222 231 -1 -0,43% 

Zábřeh 10764 15183 15356 14579 14004 13792 3028 28,13% 

Zborov 219 241 - 209 226 217 -2 -0,91% 

Zvole 740 697 699 782 822 863 123 16,62% 

ORP Zábřeh 27320 33127 33741 33951 33759 33452 6132 22,44% 

 

Nejlidnatějšími obcemi správního obvodu (po městě Zábřeh) je Postřelmov s 3121 obyvateli. Dále mají 

přes 1000 obyvatel město Štíty (2039), obec Dubicko (1068) a obec Leština (1259). Ostatní obce mají 

méně než 1000 obyvatel, přičemž obec s nejnižším počtem obyvatel je Hynčina s 206 lidmi. 

Pohyb obyvatelstva 
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Pohyb obyvatelstva je složen s přirozeného pohybu a mechanického (migračního) pohybu. Přirozený 

přírůstek je rozdíl mezi počtem živě narozených dětí a celkovým počtem zemřelých osob ve sledovaném 

období. Saldo migrace je absolutní rozdíl mezi počtem imigrantů a emigrantů. 

Následující tabulka ukazuje přirozený přírůstek a migrační saldo v obcích mezi lety 2005 až 2015: 

Tabulka 35: Pohyb obyvatel v letech 2005 - 2015 

Obec Přirozený přírůstek 

mezi lety 2005 -
2015 

Migrační saldo 

mezi lety 2005 -
2015 

Bohuslavice 15 3,3% 47 10,2% 

Brníčko 1 0,2% 31 5,17% 

Drozdov 6 1,7% 6 1,7% 

Dubicko 27 2,5% -41 -3,8% 

Horní Studénky 9 2,6% -16 -4,6% 

Hoštejn 4 0,9% -43 -9,4% 

Hrabová 3 0,6% 90 17,8% 

Hynčina -14 -7% 13 6,5% 

Jedlí -37 -5,3% 12 1,7% 

Jestřebí -4 -0,7% 51 8,7% 

Kamenná -16 -2,8% -40 -6,9% 

Kolšov 14 1,9% -7 -0,9% 

Kosov 9 3,1% 17 5,8% 

Lesnice 14 2,4% 32 5,4% 

Leština 21 1,7% 12 1% 

Lukavice 18 1,9% -55 -6% 

Nemile 12 2,1% 36 6,3% 

Postřelmov 42 1,3% -229 -7% 

Postřelmůvek -8 -2,3% -23 -6,5% 

Rájec -17 -3,5% 24 5% 

Rohle -19 -2,8% 3 0,4% 

Rovensko 20 2,7% 61 8,4% 

Svébohov -1 -0,2% -9 -2,1% 

Štíty -8 -0,4% 11 -0,5% 

Vyšehoří 14 6,7% 15 7,4% 

Zábřeh 158 1,1% -674 -4,7% 

Zborov -10 -4,5% 5 2,2% 

Zvole 13 1,7% 41 5,3% 

ORP Zábřeh 266 0,8% -610 -1,8% 

 

Za posledních 10 let zaznamenala relativně nejvyšší přirozený přírůstek obyvatel obec Vyšehoří, naopak 

nejvýraznější přirozený úbytek obyvatel byl v obci Jedlí. 

Nejvíce lidí se v uplynulé dekádě přistěhovalo do obce Hrabová, naopak nejvýraznější záporné migrační 

saldo, tzn. nejvíce odstěhovaných v poměru k počtu obyvatel, bylo v Hoštejně. 

Věková struktura obyvatel 

V následující tabulce je znázorněna věková struktura obyvatel v obcích pomocí indexu stáři, který 

vyjadřuje kolik obyvatel ve věku 65 let a více připadá na 100 obyvatel mladších 15 let. 

Tabulka 36: Věková struktura obyvatel v obcích (k 31.12.2015) 

Obec Počet obyvatel 
straších 65 let 

Počet obyvatel 
mladších 15 let 

Index stáří 

Bohuslavice 94 88 106,82 
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Obec Počet obyvatel 
straších 65 let 

Počet obyvatel 
mladších 15 let 

Index stáří 

Brníčko 114 103 110,68 

Drozdov 65 61 106,56 

Dubicko 159 197 80,71 

Horní Studénky 70 46 152,17 

Hoštejn 62 70 88,57 

Hrabová 115 105 109,52 

Hynčina 42 34 123,53 

Jedlí 151 88 171,59 

Jestřebí 405 95 110,53 

Kamenná 119 66 180,3 

Kolšov 141 116 121,55 

Kosov 33 58 56,9 

Lesnice 114 106 107,55 

Leština 245 188 130,32 

Lukavice 125 129 96,9 

Nemile 97 97 100 

Postřelmov 594 442 134,39 

Postřelmůvek 62 31 200 

Rájec 95 67 141,79 

Rohle 132 95 138,95 

Rovensko 129 147 87,76 

Svébohov 85 54 157,41 

Štíty 368 317 116,09 

Vyšehoří 32 47 68,09 

Zábřeh 2671 2050 130,29 

Zborov 35 37 94,59 

Zvole 129 144 89,58 

ORP Zábřeh 6183 5078 121,76 

 

Nejmladší populace je v obci Kosov a následně ve Vyšehoří. Nejvyšší index stáří je potom v obci 

Postřelmůvek, kde je počet starších 65 let přesně dvojnásobný počtu mladších 15 let. 

Vzdělanostní struktura 

Data o vzdělanostní struktuře obyvatelstva v rámci jednotlivých obcí vycházejí ze Sčítání lidí, domů a 

bytů z roku 2011. 

Vzdělanost obyvatel představuje významný faktor ovlivňující hospodářské podmínky obce a soudržnost 

obyvatel obce. Obyvatele s vyšším stupněm vzdělání se přednostně koncentrují ve větších, spádových 

sídlech. V posledních letech potom dochází k jejich přesměrování do atraktivních příměstských sídel. 

Nejnižší vzdělanostní úroveň nadále přetrvává u neatraktivních zemědělských obcí. 

Následující tabulka ukazuje podíl obyvatel jednotlivých vzdělanostních úrovní na celkovém počtu 

obyvatel ve věku 15 a více let. 

Tabulka 37: Vzdělanostní struktura obyvatel podle obcí 

Obec Bez vzdělání, 
nezjištěné, 

neukončené 
základní, základní 

Vyučení a 
střední bez 

maturity 

Úplné střední 
s maturitou a 

VOŠ 

Vysokoškolské 

Bohuslavice 25,2% 40,6% 22,1% 8,9% 

Brníčko 21,2% 48,2% 22,4% 5,9% 

Drozdov 23% 48,9% 22,2% 3,7% 



- 69 - 
 

Obec Bez vzdělání, 
nezjištěné, 

neukončené 
základní, základní 

Vyučení a 
střední bez 

maturity 

Úplné střední 
s maturitou a 

VOŠ 

Vysokoškolské 

Dubicko 21,4% 39,1% 28,3% 9,3% 

Horní 
Studénky 

24,8% 42,3% 28% 4,5% 

Hoštejn 18,2% 35,8% 33,5% 7,5% 

Hrabová 23,3% 38,2% 26,5% 8,2% 

Hynčina 34,3% 39,9% 11,9% 7,7% 

Jedlí 23,7% 44,1% 23,6% 7,5% 

Jestřebí 26% 42% 25,2% 4,5% 

Kamenná 28,2% 44,7% 21,3% 3,1% 

Kolšov 23% 43,9% 25,1% 4,2% 

Kosov 23,3% 40% 25,8% 9,1% 

Lesnice 20,4% 44% 26,7% 6,6% 

Leština 20,5% 40,5% 29,9% 6,8% 

Lukavice 26,4% 43,9% 23,1% 4,8% 

Nemile 18,6% 36,9% 32,8% 7,9% 

Postřelmov 17,8% 39,6% 30,7% 8,9% 

Postřelmůvek 17,3% 47,3% 24,9% 9,4% 

Rájec 25,6% 43,9% 23,2% 4% 

Rohle 29,4% 42% 19,8% 5,3% 

Rovensko 18,6% 41,8% 31,7% 6,7% 

Svébohov 22,6% 39,1% 28,5% 9% 

Štíty 27,6% 39,8% 23,2% 6,4% 

Vyšehoří 23,5% 37,1% 32,4% 7,1% 

Zábřeh 18,7% 36,4% 31,9% 10,1% 

Zborov 27,5% 38,9% 27,5% 4,1% 

Zvole 20,1% 41,8% 26% 10,5% 

ORP Zábřeh 20,5% 39,2% 28,8% 8,4% 

 

Stav v ORP Zábřeh koresponduje s celorepublikovým trendem, kdy nejvyšší index vzdělanosti má hlavní 

centrum oblasti – město Zábřeh. Následuje druhá největší obec správního obvodu Postřelmov. Nejnižší 

index vzdělanosti mají naopak odlehlé a nepříliš atraktivní obce Kamenná a Hynčina. 

Školy a školská zařízení 

Ve správním obvodu ORP má většina obcí mateřskou školu. Ta chybí pouze v obcích Hynčina, Vyšehoří 

a Zborov. Žádná základní škola není v obcích Drozdov, Hynčina, Kosov, Postřelmůvek, Vyšehoří a 

Zborov. Základní školy s I. i II. stupněm jsou v obcích Dubicko, Postřelmov, Rohle a ve městech Štíty a 

Zábřeh. Ostatní obce disponují pouze základními školami s I. stupněm. 

Ve městě Zábřeh se potom jako v jediném nacházejí dohromady 3 střední školy, z toho jedno 

gymnázium. Dále je zde také dostupná vyšší odborná škola a základní umělecká škola. 

Tabulka 38: Školy a školská zařízení 

Obec Mateřská 
škola 

(kapacita) 

Základní škola Střední škola VOŠ 
(kapacita) 

ZUŠ 
(kapacita) 

1. stupeň 

(kapacita) 

1. a 2. 

stupeň 
(kapacita) 

gymnázium 

(kapacita) 

střední 

odborné 
učiliště 

(kapacita) 

Bohuslavice 1 (28) 1 (60) - - - - - 

Brníčko 1 (30) 1 (45) - - - - - 

Drozdov 1 (20) - - - - - - 
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Obec Mateřská 
škola 

(kapacita) 

Základní škola Střední škola VOŠ 
(kapacita) 

ZUŠ 
(kapacita) 

1. stupeň 

(kapacita) 

1. a 2. 

stupeň 
(kapacita) 

gymnázium 

(kapacita) 

střední 

odborné 
učiliště 

(kapacita) 

Dubicko 1 (60) - 1 (350) - - - - 

Horní 
Studénky 

1 (25) 1 (50) - - - - - 

Hoštejn 1 (40) 1 (45) - - - - - 

Hrabová 1 (35) 1 (60) - - - - - 

Hynčina - - - - - - - 

Jedlí 1 (43) 1 (75) - - - - - 

Jestřebí 1 (20) 1 (30) - - - - - 

Kamenná 1 (30) 1 (30) - - - - - 

Kolšov 1 (36) 1 (75) - - - - - 

Kosov 1 (20) - - - - - - 

Lesnice 1 (25) 1 (46) - - - - - 

Leština 1 (55) 1 (83) - - - - - 

Lukavice 1 (56) 1 (40) - - - - - 

Nemile 1 (26) 1 (50) - - - - - 

Postřelmov 1 (120) - 1 (500) - - - - 

Postřelmůvek 1 (25) - - - - - - 

Rájec 1 (36) 1 (45) - - - - - 

Rohle 1 (35) - 1 (270) - - - - 

Rovensko 1 (35) 1 (40) - - - - - 

Svébohov 1 (30) 1 (40) - - - - - 

Štíty 1 (81) - 1 (460) - - - - 

Vyšehoří - - - - - - - 

Zábřeh 6 (532) 1 (65) 4 (2228) 1 (390) 2 (1692) 1 (135) 1 (820) 

Zborov - - - - - - - 

Zvole 1(40) 1 (65) - - - - - 

ORP Zábřeh 30 (1483) 18 (944) 8 (3808) 1 (390) 2 (1692) 1 (135) 1 (820) 

 

3.3.8. Bydlení 

Téma bydlení je zpracováno z hlediska kvality bydlení a z hlediska bytové výstavby. Bydlení je výrazně 

provázáno se sociodemografickými a hospodářskými podmínkami. Ukazatele bydlení reflektují 

ekonomický růst, kvalitu domovního a bytového fondu a celkovou atraktivitu sledovaného území. 

Mezi ukazatele kvality bydlení patří vybavenost domácností technickou infrastrukturou. Kompletní 

napojení domácností na veřejnou technickou vybavenost (veřejný vodovod, kanalizace, plynofikace, 

napojení na elektrickou energii) lze realizovat ve více než třetině obcí (Dubicko, Horní Studénky, 

Hrabová, Lesnice, Leština, Lukavice, Postřelmov, Rovensko, Svébohov, Zvole). Dále je technická 

vybavenost v kompletním spektru dostupná v Nemili, Štítech a Zábřeze, nikoliv však v celém správním 

území těchto obcí. Místní části takto vybaveny nejsou. 

Trvale obydlené domy a byty 

Jedním ze sledovaných ukazatelů, které vychází ze Sčítání lidí, domů a bytů 2011, jsou trvale obydlené 

domy a byty. Následující tabulka se zabývá srovnáním počtu trvale obydlených domů a bytů v letech 

2001 a 2011. 
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Tabulka 39: Trvale obydlené domy a byty 

Obec Domy 

celkem 

Trvalé obydlené domy Byty 

celkem 

Trvale obydlené byty 

2001 2011 index 

(%) 

2001 2011 index 

(%) 

Bohuslavice 146 130 139 6,9 188 160 170 6,3 

Brníčko 238 175 186 6,3 292 219 224 2,3 

Drozdov 143 105 99 -5,7 171 127 117 -7,9 

Dubicko 316 268 284 6 396 339 345 1,8 

Horní 
Studénky 

140 94 91 -3,2 179 122 120 -1,6 

Hoštejn 117 100 100 0 172 147 150 2 

Hrabová 181 142 162 14,1 239 173 197 13,9 

Hynčina 115 76 69 -9,2 117 77 69 -10,4 

Jedlí 245 178 185 3,9 314 237 237 0 

Jestřebí 215 164 179 9,1 249 191 209 9,4 

Kamenná 106 94 91 -3,2 224 203 201 -1 

Kolšov 219 194 203 4,6 319 250 275 10 

Kosov 112 79 91 15,2 135 101 109 7,9 

Lesnice 196 157 171 8,9 245 191 212 11 

Leština 336 303 309 2 499 434 431 -0,7 

Lukavice 198 165 174 5,5 358 295 309 4,7 

Nemile 217 166 186 12 254 189 209 10,6 

Postřelmov 633 552 584 5,8 1310 1157 1196 3,4 

Postřelmůvek 107 92 100 8,7 133 111 118 6,3 

Rájec 156 129 137 6,2 195 161 165 2,5 

Rohle 262 200 197 -1,5 316 241 234 -2,9 

Rovensko 250 197 226 14,7 312 251 272 8,4 

Svébohov 169 120 124 3,3 212 151 159 5,3 

Štíty 537 406 422 3,9 882 683 719 5,3 

Vyšehoří 60 51 57 11,8 76 61 71 16,4 

Zábřeh 2268 1861 2032 9,2 6041 5121 5470 6,8 

Zborov 83 51 61 19,6 108 71 81 14,1 

Zvole 258 208 230 10,6 322 261 281 7,7 

ORP Zábřeh 8023 6457 6889 6,7 14258 11724 12350 5,3 

Domovní fond 

Dle Sčítání lidí, domů a bytů 2011 se ve správním obvodu ORP Zábřeh nacházelo celkem 8023 domů, 

což je cca o 8% více než v roce 2001. Z celkového počtu domů je 14,1% klasifikováno jako 

neobydlených. Z těch je více než třetina využívána k rekreaci. Nejvyšší podíl neobydlených domů byl 

k roku 2011 v obci Hynčina (40% neobydlených domů). 

Tabulka 40: Domovní fond 

Obec Domy 
celkem 

Trvalé obydlené domy Neobydlené domy 

celkem rodinné 

domy 

bytové 

domy 

celkem podíl 

(%) 

slouží k 

rekreaci 

Bohuslavice 146 139 138 1 7 4,8 2 

Brníčko 238 186 233 4 52 21,8 30 

Drozdov 143 99 140 1 44 30,8 32 

Dubicko 316 284 305 6 32 10,1 5 

Horní Studénky 140 91 134 5 49 35 9 

Hoštejn 117 100 107 6 17 14,5 10 

Hrabová 181 162 170 9 19 10,5 15 
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Obec Domy 
celkem 

Trvalé obydlené domy Neobydlené domy 

celkem rodinné 

domy 

bytové 

domy 

celkem podíl 

(%) 

slouží k 

rekreaci 

Hynčina 115 69 115 0 46 40 35 

Jedlí 245 185 234 8 60 24,5 27 

Jestřebí 215 179 213 0 36 16,7 20 

Kamenná 106 91 94 10 15 14,2 6 

Kolšov 219 203 215 2 16 7,3 1 

Kosov 112 91 109 1 21 18,8 11 

Lesnice 196 171 195 1 25 12,8 11 

Leština 336 309 325 7 27 8 10 

Lukavice 198 174 177 17 24 12,1 5 

Nemile 217 186 214 2 31 14,3 22 

Postřelmov 633 584 566 52 49 7,7 9 

Postřelmůvek 107 100 107 0 7 6,5 3 

Rájec 156 137 154 2 19 12,2 7 

Rohle 262 197 252 6 65 24,8 51 

Rovensko 250 226 245 3 24 9,6 8 

Svébohov 169 124 166 2 45 26,6 22 

Štíty 537 422 486 40 114 21,2 45 

Vyšehoří 60 57 59 0 3 5 1 

Zábřeh 2268 2032 1894 251 233 10,3 26 

Zborov 83 61 80 3 22 26,5 2 

Zvole 258 230 249 4 28 10,9 11 

ORP Zábřeh 8023 6889 7376 443 1130 14,1 436 

Stáří domů je dalším ukazatelem kvality bydlení. Ve sledovaném území správního obvodu ORP Zábřeh 

je 44,5% domů postaveno před rokem 1970. Výstavba je tak mladší než celokrajský i celorepublikový 

průměr. Nejvíce domů bylo vystavěno ve 20. až 60. letech minulého století, následuje období 70. let. 

Tabulka 41: Domy podle období výstavby 

 Období výstavby domů Podíl domů 
postavených 
před 1970 

před 
1920 

1920 - 
1970 

1971 - 
1980 

1981 - 
1990 

1991 - 
2000 

2001 - 
2011 

Celkem 

ORP 
Zábřeh 

730 2288 1348 935 739 749 6789 44,5% 

Olomoucký 
kraj 

16 324 40 792 18 265 14 480 13 749 13 046 118 882 48% 

ČR 230 908 623 757 269 255 213 648 196 874 219 379 1 800 075 47,5% 

Bytový fond 

Celkový počet trvale obydlených bytů v roce 2011 činil 12 350, což odpovídá zhruba 5% nárůstu oproti 

roku 2001. Vysoký relativní nárůst byl zaznamenán mezi těmito lety v obcích Vyšehoří, Zborov a 

Hrabová. Nejrozšířenější právní formou užívání bytů je kategorie užívání bytů ve vlastním domě. Druhým 

nejrozšířenějším způsobem je nájemní bydlení, i když velká část bytů již byla také převedena do 

osobního vlastnictví uživatelů. 

Tabulka 42: Právní forma užívání trvale obydlených bytů 

Obec Počet trvale 

obydlených 

bytů 2011 

Právní forma užívání bytů 

ve vlastním 
domě 

v osobním 
vlastnictví 

nájemní družstevní 

Bohuslavice 170 135 - 7 - 

Brníčko 224 169 - 15 1 
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Obec Počet trvale 
obydlených 

bytů 2011 

Právní forma užívání bytů 

ve vlastním 
domě 

v osobním 
vlastnictví 

nájemní družstevní 

Drozdov 117 91 - 6 2 

Dubicko 345 269 - 32 - 

Horní 
Studénky 

120 80 - 15 4 

Hoštejn 150 85 15 18 - 

Hrabová 197 137 6 18 - 

Hynčina 69 56 - 3 - 

Jedlí 237 166 11 13 5 

Jestřebí 209 164 - 6 - 

Kamenná 201 81 74 36 - 

Kolšov 275 210 1 11 - 

Kosov 109 81 - 5 2 

Lesnice 212 164 - 5 - 

Leština 431 300 4 41 3 

Lukavice 309 154 49 46 30 

Nemile 209 164 - 11 - 

Postřelmov 1196 510 241 173 154 

Postřelmůvek 118 101 - 1 1 

Rájec 165 124 - 6 - 

Rohle 234 162 15 15 - 

Rovensko 272 207 4 9 - 

Svébohov 159 127 4 5 - 

Štíty 719 351 30 170 88 

Vyšehoří 71 57 - 3 - 

Zábřeh 5470 1692 839 1524 1007 

Zborov 81 54 2 7 2 

Zvole 281 217 7 16 - 

ORP Zábřeh 12350 6108 1302 2217 1299 

Rychlost výstavby a objem bytové výstavby jsou důležitými hospodářskými ukazateli ekonomické 

prosperity sledovaného regionu. S ekonomicky příznivou situací se zvyšuje poptávka po novém bydlení, 

čímž roste i samotná výstavba. Následující data prezentují vývoj dokončených bytů v posledních letech 

v obcích správního obvodu ORP Zábřeh. Nejvíce nových bytů bylo dokončeno za posledních 5 let 

samozřejmě ve městě Zábřeh (71), dále v obcích Leština a Zvole. Významný rozvoj výstavby proběhl 

také v Bohuslavicích, Hrabové, Jestřebí a Rovensku. Naopak žádný nový byt nebyl postaven v obci 

Drozdov. 

Tabulka 43: Dokončené byty v letech 2011 - 2015 

Obec Dokončené byty v letech Celkem 

2011 2012 2013 2014 2015 

Bohuslavice 2 3 3 5 1 14 

Brníčko 1 3 0 1 1 6 

Drozdov 0 0 0 0 0 0 

Dubicko 0 2 1 3 0 6 

Horní 

Studénky 

0 1 0 0 2 3 

Hoštejn 0 0 0 1 0 1 

Hrabová 1 5 2 4 2 14 

Hynčina 0 0 1 0 0 1 

Jedlí 1 1 1 3 0 6 

Jestřebí 3 0 3 4 0 10 
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Obec Dokončené byty v letech Celkem 

2011 2012 2013 2014 2015 

Kamenná 0 0 1 0 0 1 

Kolšov 2 1 2 0 1 6 

Kosov 1 0 1 1 0 3 

Lesnice 3 2 1 0 0 6 

Leština 3 10 3 4 2 22 

Lukavice 3 0 2 2 1 8 

Nemile 1 1 2 3 0 7 

Postřelmov 2 4 5 0 2 13 

Postřelmůvek 0 0 1 0 0 1 

Rájec 1 1 1 1 0 4 

Rohle 0 0 0 0 2 2 

Rovensko 1 4 3 2 1 11 

Svébohov 1 1 0 0 1 3 

Štíty 2 1 2 3 1 9 

Vyšehoří 0 1 0 0 1 2 

Zábřeh 12 24 17 9 9 71 

Zborov 0 1 1 0 0 2 

Zvole 4 5 3 3 2 17 

ORP Zábřeh 44 71 56 49 29 249 

 

3.3.9. Rekreace 

Rekreace je forma odpočinku nebo aktivní činnosti ve volném čase vedoucí k nezbytné obnově a rozvoji 

fyzické a psychické energie člověka. 

Rekreace je jednou ze základních urbanistických funkcí, která prostupuje strukturou sídla i krajiny. Je 

ale také významným ekonomickým faktorem díky poskytování služeb v cestovním ruchu. Pro některé 

regiony tak představuje významnou složku místní zaměstnanosti a jejich celkového rozvoje. 

Z hlediska časových možností je rozlišena rekreace každodenní, krátkodobá (víkendová) a dlouhodobá. 

Každodenní rekreace je součástí všedního dne, odbývá se v bezprostřední blízkosti bytu, zaměstnání 

nebo v místě snadno dosažitelném. Krátkodobá rekreace vyžaduje větší rozsah volného času. Řada 

obyvatel tráví sice tento čas v místě bydliště, nicméně vyžadují bohatší obsah rekreace. V těžišti zájmu 

jsou lokality s atraktivním přírodním prostředím, okolí vodních ploch atd. Víkendová rekreace bývá často 

spojována se stavbami pro rodinnou rekreaci (chaty, chalupy) a zahrádkářskými osadami v zázemí měst. 

Dlouhodobá rekreace je náplní volného času obyvatel o dovolené a prázdninách. V současné době se 

zvyšuje zájem o rekreaci v ČR. Zároveň se však zvyšují i nároky na ubytovací standard, ale i na výběr 

specializovaných aktivit (např. agroturistika, lázně atd.).  

Turistická atraktivita 

Území správního obvodu ORP Zábřeh má dobré přírodní předpoklady rekreace, zejména v severozápadní 

a západní části území (přírodní park Březná) a dále ve východní části území (Rohelsko). Tato území jsou 

nadprůměrně zalesněna, s vysokou přírodní atraktivitou a zároveň dobrou dosažitelností z okolních 

větších sídel. Jsou tak vhodná zejména pro stavby tzv. druhého bydlení (chataření, chalupaření). 

Na území správního obvodu je vymezena řada území ochrany přírody a krajiny. Jejich význam pro 

turismus není sice velký, ale mají hodnoty spíše krajinářské a scénické. Jedná se např. o přírodní park 

Březná s úzkým údolím řeky Březné, přírodní rezervaci Trlina atd. 
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Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje vymezují pro rekreaci a cestovní ruch v územích 

s vysokým potenciálem rekreačního využití rekreační krajinné celky. Tato území jsou vhodná pro 

pobytovou rekreaci, v nichž je preferován rozvoj cestovního ruchu před výrobou a ochrana krajinných a 

přírodních hodnot. Ve sledovaném území vymezují ZÚR OK RKC Zábřeh – západ zahrnující správní území 

obcí Drozdov, Horní Studénky, Hoštejn, Jedlí, Kosov, Nemile, Postřelmůvek, Rovensko, Svébohov, Štíty, 

Vyšehoří, Zborov a Zábřeh. Území představuje z hlediska rekreace především rekreační zázemí pro 

město Zábřeh. 

Kulturní hodnoty území 

Co se týče kulturně-historických hodnot, absentují v území správního obvodu památky nadregionálního 

významu. Nenachází se zde žádná národní kulturní památka. Centrum města Štíty je vyhlášeno 

městskou památkovou zónou. 

Na území jednotlivých obcí správního obvodu se nacházejí následující kulturní památky: 

Tabulka 44: Přehled kulturních památek 

Obec Rejstříkové číslo Kulturní památka 

Bohuslavice - - 

Brníčko 37022/8-855 zřícenina hradu Brníčko 

31376/8-854 kostel Narození Panny Marie s křížem, bránou a ohradní zdí 

Drozdov 44858/8-936 partyzánský pomník 

Dubicko 23970/8-881 kostel Povýšení sv. Kříže s areálem a křížem 

27016/8-879 pomník padlých I. světové války 

45146/8-880 smírčí kříž 

Horní Studénky 20730/8-889 poutní kostel sv. Linharta s ambity, branou a křížem 

103483 sloup se sochou Nejsvětější Trojice 

14356/8-888 boží muka 

Hoštejn 26591/8-890 zbytky hradu Hoštejn s valy a s památníkem dostavení 

dráhy Olomouc - Praha 

37431/8-892 sloup se sousoším Nejsvětější Trojice 

25708/8-891 krucifix 

Hrabová 100484 modlitebna Českobratrského evangelického sboru 

26589/8-2122 krucifix 

Hynčina 100199 socha Panny Marie Immaculaty 

20076/8-900 sousoší Nejsvětější Trojice (socha pohřešována) 

34253/8-2123 farní kostel sv. Stanislava 

47149/8-898 sousoší sv. Jana Nepomuckého 

Jedlí 20387/8-935 náhrobek rodiny Wachlerovy 

21395/8-934 boží muka 

85212/8-2191 společný hrob a pomník obětí nacismu 

34085/8-2192 pomník – místo popravy J.Filipa, V.Juránka a M.Pavlíka 

40071/8-932  venkovská usedlost č.p.101 

Jestřebí - - 

Kamenná - - 

Kolšov 25914/8-959 venkovská usedlost č. p. 2 z konce 19. století 

Kosov 105827 kaplička u domu č.p.40 

17379/8-967 krucifix 

21143/8-2127 chalupnická usedlost č.p.80 

37690/8-964 usedlost, bývalá rychta č.p.1 

Lesnice 32094/8-982 venkovská usedlost č.p.70 z 1. poloviny 19. století 

46628/8-980 usedlost č.p.31 - rychta 

Leština 16498/8-984 venkovská usedlost č.p.9 

30453/8-983 památník sovětských hrdinů 

Lukavice 19181/8-1015 smírčí kříž 



- 76 - 
 

Obec Rejstříkové číslo Kulturní památka 

37872/8-2132 pilířová boží muka 

17772/8-1016 sloup se sousoším Nejsvětější Trojice 

Nemile 103511 bývalá tvrz Kryštofa staršího Hubercka z Belnsdorfu 

14956/1062 venkovská usedlost č.p.11 

Postřelmov 51944/9-105 venkovská usedlost č.p.9 

15478/8-1095 venkovská usedlost č.p.16 

17350/8-2146 socha sv. jana Nepomuckého 

29412/8-1094 kaple sv. Prokopa 

31755/8-2145 kaple Nanebevzetí Panny Marie 

33997/8-1096 usedlost č.p.94 se stodůlkou (z konce 18. století) 

35320/8-1093 pohřební kaple Bukůvků z Bukůvky s křížem 

17350/8-2146 socha sv. Jana Nepomuckého 

Postřelmůvek 16370/8-1099 venkovská usedlost č.p.20 

16626/8-2155 kaple sv. Jana Nepomuckého 

22548/8-1098 venkovská usedlost č.p.1 

Rájec 100125 sousoší Nejsvětější Trojice 

20495/8-1100 zděná zvonice 

22767/8-1102 venkovská usedlost č.p.1 z 18. století 

27363/8-1101 středověký smírčí kříž 

Rohle 49759/9-51 venkovská usedlost č.p.65 – bývalý hostinec 

24676/8-1106 kostel sv. Martina (původně Všech svatých) s Kalvárií a 

sochou sv. Floriána 

30806/8-1107 venkovský dům se sochou sv. Jana Nepomuckého 

45647/8-1108 sloup se sousoším Nejsvětější Trojice 

Rovensko 16089/8-1109 boží muka 

30957/8-1111 venkovská usedlost č.p.44 

45088/8-1110 venkovská usedlost č.p.7 

Svébohov 16792/8-1148 modlitebna českobratrská 

20122/8-1149 venkovská usedlost č.p.78 

36660/8-2148 venkovský dům č.p.41 

Štíty 100198 sousoší Nejsvětější Trojice 

16753/8-1154 sloup se sochou sv. Anny 

17192/8-1155 sloup se sousoším Kalvárie 

19068/8-1151 kostel Nanebevzetí Panny Marie 

19734/8-1157 stará radnice s dvorním traktem 

20349/8-1152 sloup se sochou Panny Marie 

31695/8-1153 sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého 

16346/38-7689 busta s pamětní deskou spisovatele Kocourka na budově 

školy č.p.98 

100197 sousoší Nejsvětější Trojice (Březenský Dvůr) 

103461 kostel sv. Jana Křtitele v Herolticích 

25992/8-885 rodinný dům, bývalá fara v Herolticích 

Vyšehoří - - 

Zábřeh 28400/8-1237 fara 

49961/9-57 socha sv. Jana Nepomuckého 

23905/8-1244 zámek s areálem 

29039/8-1246 kašna 

35313/8-1247 měšťanský dům č.p.1 

37475/8-1245 sloup se sousoším – mariánský morový sloup 

41350/8-1237 kostel sv. Bartoloměje s areálem, sochou sv. Trojice 

103502 sýpka 

14151/8-1248 výpravní budova železniční stanice a Kleinovo skladiště 

18974/8-1236 zámek Skalička 
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Obec Rejstříkové číslo Kulturní památka 

30175/8-1239 náhrobek Rudolfa Dvořáka a náhrobek sourozenců 

Pettlových 

35876/8-1238 kostel sv. Barbory s areálem bývalého hřbitova 

36588/8-2156 boží muka na Skaličce 

23377/8-1083 zemljanka – partyzánský bunkr 

37252/8-2121 Krucifix, Hněvkov 

Zborov 103445 kříž s Bolestnou Pannou Marií 

Zvole 100124 socha sv. Jana Nepomuckého a sloup s Immaculatou 

18932/8-1251 krucifix 

30959/8-1250 smírčí kříž Cyrilometodějský 

Ke dni 23. srpna 2016 bylo zrušeno prohlášení kulturní památkou pro cihelnu ve Štítech (původní číslo 

ÚSKP – 102327). 

 Kromě vyhlášených kulturních památek se v daném území nachází také množství památek místního 

významu (kapličky, kříže, boží muka, sochy a sousoší, svaté obrázky, zachované venkovské usedlosti a 

měšťanské domy). 

V řešeném území jsou vymezena tato území archeologického zájmu: 

Tabulka 45: Území v archeologickém zájmu 

Obec Rejstříkové číslo Území v archeologickém zájmu 

Bohuslavice - - 

Brníčko 14-41-25/1 kostel Narození P.Marie 

14-41-25/2 zřícenina hradu Brníčko 

Drozdov 14-41-22/1 středověké a novověké jádro obce 

Dubicko 14-43-10/4 kostel Povýšení sv. Kříže 

14-43-10/1 za kostelem 

14-43-10/2 Na Újezdě 

14-43-10/8 Polanka – paleolit (Kluče, Loučení, Dubina) 

Horní Studénky 14-41-13/1 středověké a novověké jádro obce 

Hoštejn 14-43-02/1 zřícenina hradu Hoštejn a středověké jádro obce 

Hrabová 14-43-05/1 středověké a novověké jádro obce 

Hynčina 14-43-02/2 středověké a novověké jádro obce 

Jedlí 14-41-17/2 středověké a novověké jádro obce 

Jestřebí 14-43-04/3 středověké a novověké jádro obce 

Kamenná 14-44-01/2 středověké a novověké jádro obce 

Kolšov 14-41-25/3 středověké a novověké jádro obce 

14-41-25/7 nezalesněný hřbet spadající k severozápadu ze sedla mezi 

Markovicí a kótou 393 mnm 

Kosov 14-41-23/3 středověké a novověké jádro obce 

Lesnice 14-41-25/4 kostel sv. Jakuba Většího 

14-41-25/6 Na Dolečkách 

Leština 14-43-05/2 Zálavčí 

Lukavice 14-43-09/1 středověké a novověké jádro obce 

14-43-09/8 Vlachov – u cesty 

14-43-09/2 středověké a novověké jádro obce 

14-43-09/5 průmyslový podnik 

14-43-09/6 středověké a novověké jádro obce 

14-43-09/7 Záhumení (Korea) 

Nemile 14-43-03/2 Nemile - tvrz Kryštofa st. Hubercka z Belndorfu 

Postřelmov 14-41-24/8 SZ od Františka 

14-41-24/7 U městské cesty, dříve též U Františka 

14-41-24/1 středověké a novověké jádro obce 
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Obec Rejstříkové číslo Území v archeologickém zájmu 

Postřelmůvek 14-41-19/5 východně od vsi 

14-41-19/4 středověké a novověké jádro obce 

Rájec 14-43-04/2 středověké a novověké jádro obce 

14-43-04/1 lužické pohřebiště (východně vsi u železniční trati) 

Rohle 14-43-05/3 středověké a novověké jádro obce 

14-44-01/1 středověké a novověké jádro obce 

14-44-01/3 středověké a novověké jádro obce 

Rovensko 14-41-24/2 středověké a novověké jádro obce 

14-41-19/6 Kopec Homolka 

Svébohov 14-41-18/1 středověké a novověké jádro obce 

Štíty 14-41-07/3 středověké a novověké jádro obce 

14-41-12/2 středověké a novověké jádro obce 

14-41-12/1 středověké a novověké jádro obce 

14-41-12/3 Králova hora 

14-41-17/3 Hrádek nad řekou Březnou 

14-41-17/1 středověké a novověké jádro obce 

Vyšehoří 14-41-19/3 středověké a novověké jádro obce 

Zábřeh 14-41-23/1 středověké a novověké jádro obce 

14-41-23/2 středověké a novověké jádro obce 

14-43-03/1 středověké a novověké jádro obce 

14-41-24/4 Krumpach 

14-41-24/3 středověké a novověké jádro města 

14-41-24/9 Květinová 

14-41-24/6 ZSV Závořice II 

14-41-24/5 ZSV Závořice 

Zborov 14-41-18/2 středověké a novověké jádro obce 

Zvole 14-43-09/4 středověké a novověké jádro obce 

14-43-09/3 Cihelna u západního okraje obce 

Ubytovací kapacity 

Ubytovací kapacity v území vytvářejí jeho realizační předpoklady rekreace, ale i celkovou zátěž území. 

Hromadná ubytovací zařízení vystihují atraktivitu území pro turismus a rekreaci. Nejvíce ubytovacích 

zařízení je soustředěno do Zábřeha, včetně přilehlých rekreačních center Růžové údolí a Dolní Bušínov. 

Dalším městem s ubytovacími kapacitami jsou Štíty, včetně místní části Heroltice, které lákají na 

atraktivitu podhorských a horských oblastí. Ostatní obce trpí výrazným nedostatkem ubytovacích 

kapacit, která tak svědčí o malé atraktivitě míst pro cestovní ruch. 

Tabulka 46: Hromadná ubytovací zařízení v ORP Zábřeh v roce 2015 

Obec Počet hromadných 

ubytovacích zařízení 

Kapacita 

Bohuslavice - - 

Brníčko - - 

Drozdov - - 

Dubicko - - 

Horní Studénky - - 

Hoštejn - - 

Hrabová - - 

Hynčina - - 

Jedlí 1 ? 

Jestřebí - - 

Kamenná - - 

Kolšov - - 

Kosov 1 ? 
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Obec Počet hromadných 
ubytovacích zařízení 

Kapacita 

Lesnice - - 

Leština - - 

Lukavice - - 

Nemile - - 

Postřelmov - - 

Postřelmůvek - - 

Rájec - - 

Rohle 1 ? 

Rovensko - - 

Svébohov - - 

Štíty 4 133 

Vyšehoří - - 

Zábřeh 7 239 

Zborov - - 

Zvole - - 

 

3.3.10. Hospodářské podmínky 

Daňová výtěžnost 

Daňové příjmy rozpočtů obcí upravuje zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých 

daní územním samosprávním celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů. 

Rozhodující úlohu v daňových příjmech obcí hrají daň z nemovitostí, daň z přidané hodnoty, daně z 

příjmů právnických osob a daně z příjmů fyzických osob. Daňová výtěžnost je daňový roční příjem obce 

přepočtený na občana. Daňová výtěžnost ve správním obvodu ORP Zábřeh je 11,5 tis. Kč na obyvatele. 

Nejvyšší výtěžnost mají obce Hynčina, Hrabová a města Štíty a Zábřeh. Nejnižší příjem z daní na občana 

mají naopak obce Kolšov, Zborov a Vyšehoří. Údaje o daňových příjmech obcí byla čerpána ze 

závěrečných účtů jednotlivých obcí zveřejněných na jejich internetových stránkách. 

Tabulka 47: Daňová výtěžnost obcí 

Obec Daňový příjem obce v r. 2015 (Kč) Daňová 
výtěžnost (Kč) 

Bohuslavice 5 361 000 10 410 

Brníčko   

Drozdov 4 019 000 11 450 

Dubicko 11 820 000 11 067 

Horní Studénky 3 786 000 11 168 

Hoštejn 4 508 000 10 759 

Hrabová 8 895 000 14 008 

Hynčina 3 119 000 15 141 

Jedlí 7 069 000 10 519 

Jestřebí 6 895 000 11 014 

Kamenná 5 654 000 10 708 

Kolšov 7 109 000 9 607 

Kosov 3 316 000 10 395 

Lesnice 6 762 000 10 371 

Leština 15 516 000 12 324 

Lukavice 9 848 000 11 281 

Nemile 6 475 000 10 181 

Postřelmov 34 572 000 11 077 

Postřelmůvek 3 244 000 10 397 
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Obec Daňový příjem obce v r. 2015 (Kč) Daňová 
výtěžnost (Kč) 

Rájec 5 828 000 11 563 

Rohle 7 903 000 11 849 

Rovensko 8 659 000 10 638 

Svébohov 4 215 000 10 084 

Štíty 26 731 000 13 110 

Vyšehoří 2 068 000 8 952 

Zábřeh 180 308 000 13 073 

Zborov 2 111 000 9 728 

Zvole 8 794 000 10 190 

ORP Zábřeh 384 737 000 11 501 

Podíl nezaměstnaných osob 

Podíl nezaměstnaných osob vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let 

ze všech obyvatel ve stejném věku. Podíl nezaměstnaných osob ve správním obvodu ORP Zábřeh je 

nejnižší za poslední desetiletí (4,9%). Nejvyšší podíl nezaměstnaných mají obce Kamenná, Kosov a 

město Zábřeh. Nejnižší naopak obec Svébohov, kde nezaměstnanost klesla pod 2%. 

Tabulka 48: Podíl nezaměstnaných osob v ORP Zábřeh 

Obec Podíl nezaměstnaných osob (%) 

31.12.2007 31.12.2011 31.12.2015 31.06.2016 

Bohuslavice 5,97 9,73 4,39 4,20 
Brníčko 6,88 11,34 7,66 4,77 
Drozdov 7,5 7,85 8,33 3,11 
Dubicko 3,27 7,07 5,02 4,35 
Horní Studénky 1,67 5,96 6,28 3,14 
Hoštejn 4,89 11,04 10,69 5,57 
Hrabová 3,67 8,33 7,52 2,89 
Hynčina 11,63 10,32 10,40 3,85 
Jedlí 2,38 5,56 4,29 2,54 
Jestřebí 8,03 9,91 7,24 4,69 
Kamenná 9,3 11,73 6,76 6,12 
Kolšov 5,88 8,75 2,98 3,52 
Kosov 9,13 12,04 9,09 6,14 
Lesnice 5,34 8,57 5,06 4,17 
Leština 5,53 6,91 3,47 2,91 
Lukavice 4,53 6,8 5,5 4,04 
Nemile 2,66 6,83 5,95 3,62 
Postřelmov 5,11 8,58 6,65 4,65 
Postřelmůvek 7,11 6,09 3,13 2,74 
Rájec 4,06 6,49 5,57 5,26 
Rohle 7,88 11,81 6,94 5,91 
Rovensko 5,48 9,18 5,85 5,58 
Svébohov 5,21 7,88 4,41 1,79 
Štíty 5,49 7,52 4,11 3,18 
Vyšehoří 6,11 6,99 4,00 3,95 
Zábřeh 5,46 9,06 7,04 6,03 
Zborov 6,17 6,71 3,97 4,14 
Zvole 3,71 8,98 3,72 3,56 
ORP Zábřeh 5,4 8,64 6,2 4,88 
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Podnikatelská struktura 

Na území správního obvodu ORP Zábřeh působí celkem 2987 ekonomických subjektů se zjištěnou 

aktivitou, což je o 156 firem méně než v roce 2011. Následující tabulka uvádí zastoupení firem podle 

počtu zaměstnanců: 

Tabulka 49: Ekonomické subjekty podle počtu zaměstnanců 

Počet zaměstnanců Počet firem 

Bez zaměstnanců 1836 

1 – 5 zaměstnanců 395 

6 – 9 zaměstnanců 63 

10 – 19 zaměstnanců 77 

20 – 24 zaměstnanců 6 

25 – 49 zaměstnanců 26 

50 – 99 zaměstnanců 20 

100 – 199 zaměstnanců 9 

200 – 249 zaměstnanců 1 

250 – 499 zaměstnanců 2 

500 – 999 zaměstnanců 1 

Neuvedeno 551 

Ekonomické subjekty celkem 2987 

 Nejvíce ekonomických subjektů má jako převažující činnost vedenou stavebnictví, průmysl a 

velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel. 

Míra podnikatelské aktivity 

Míra podnikatelské aktivity vyjadřuje počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou celkem se 

sídlem v obci přepočítán na 100 obyvatel. Ekonomickým subjektem je každá právnická osoba, fyzická 

osoba s postavením podnikatele a organizační složka státu, která je účetní jednotkou. Nejvyšší míra 

podnikatelské aktivity je v obci Kosov a dále v obcích Hrabová, Nemile, Rovensko, Svébohov a Zvole. 

Nejnižší míra podnikatelské aktivity je v obcích Hynčina, Kamenná, Leština a Lukavice. 

3.3.11. Obrana státu 

Ve správním území ORP Zábřeh jsou vymezena zájmová území Ministerstva obrany České republiky pro 

nadzemní stavby, která je nutné respektovat dle § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. 

Zájmové území je výškově rozčleněno následujícím způsobem: 

 zájmové území pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad terénem (v tomto území lze vydat 

územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad terénem jen na základě 

závazného stanoviska MO ČR) 

 zájmové území pro nadzemní výstavbu přesahující 100 m nad terénem (v tomto území lze vydat 

územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 100 m nad terénem jen na základě 

závazného stanoviska MO ČR) 

 zájmové území pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad terénem (v tomto území lze vydat 

územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad terénem jen na základě 

závazného stanoviska MO ČR) 

 zájmové území pro nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad terénem (v tomto území lze vydat 

územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad terénem jen na základě 

závazného stanoviska MO ČR) 

V celém území v rozsahu působnosti ORP Zábřeh lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené 

druhy staveb vždy jen na základě závazného stanoviska MO ČR: 
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 výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II. a III. třídy, 

 výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů, 

 výstavba a rekonstrukce letišť, všech druhů vč. zařízení, 

 výstavba vedení VN a VVN 

 výstavba větrných elektráren, 

 výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) vč. 

anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice), 

 výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem, 

 výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky), 

 výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) 

 

 

 

Obrázek 17: Zájmová území Ministerstva obrany 
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 ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 

 Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb (SWOT) 

4.1.1. Horninové prostředí a geologie 

Silné stránky 

 významná ložiska stavebních surovin (štěrkopísky, vápenec, cihlářská surovina, stavební kámen) 

 malý podíl nestabilních (sesuvných a poddolovaných) území 

Slabé stránky 

 poddolovaná a sesuvná území 

 nedostatek ložisek energetických surovin 

 omezené možnosti využití dobývacích prostorů a ložisek nerostných surovin (vzhledem ke střetům 

se zájmy ochrany přírody a dalšími záměry) 

Příležitosti 

 nalezení vhodného využití území vytěžených prostor po rekultivaci (např. rekreace – vodní plochy) 

 průzkum a využití prognózních zdrojů nerostných surovin (vápenec – Leština) 

Hrozby 

 negativní ovlivnění životního prostředí těžbou nerostných surovin (možné znečištění ovzduší a vod) 

 po otevření nových těžebních prostorů koncentrace dopravních a hygienických problémů 

4.1.2. Vodní režim 

Silné stránky 

 zachovaná původní koryta vodních toků 

 rozsáhlé lesní masivy přirozeně zadržující vodu v území 

 vodní plochy zadržující vodu v území (vodní nádrž Nemilka) 

 CHOPAV Kvartér řeky Moravy s velkými zásobami podzemních vod 

 významné zdroje pitné vody v území, soběstačnost v zásobování území pitnou vodou 

Slabé stránky 

 stanovené záplavové území řeky Moravy zasahuje části zastavěných území přilehlých obcí 

(Postřelmov, Leština, Lesnice, Rájec, Zvole, Lukavice) 

 stanovené záplavové území řeky Moravské Sázavy zasahuje části zastavěných území přilehlých obcí 

(Zábřeh, Nemile, Hoštejn) 

 rychlý odtok povrchových vod ze zemědělsky využívaných území 

 splavování hnojiv ze zemědělských půd do vodních toků 

 přetvořená koryta vodních toků v zastavěném území 

 podprůměrný rozsah vodních ploch 

 znečištění vodních toků odpadními vodami 

Příležitosti 

 realizace komplexního systému protipovodňových opatření v krajině 

 rekonstrukce stávajících kanalizačních sítí obcí a rozvoj napojení na veřejnou kanalizaci zakončenou 

ČOV 

 revitalizace vodních toků a rybníků 

 budování poldrů, obnova přirozených retenčních prostor v krajině 

 citlivé využití prostorů podél vodních toků 

 navrhovaná vodní nádrž Hoštejn – zlepšení situace v zásobování vodou, zadržování vody v krajině 



- 84 - 
 

Hrozby 

 ohrožení záplavami při vyšších vodních stavech 

 ohrožení části území zvláštní povodní pod vodními díly (Dlouhé Stráně, Nemilka, Žichlínek) 

 možné narušení vodního režimu těžbou štěrkopísků v CHOPAV 

 ohrožení intenzivně využívaných zemědělských půd erozí 

4.1.3. Hygiena životního prostředí 

Silné stránky 

 absence velkých stacionárních zdrojů znečištění ovzduší ve velké části území 

 část obcí napojena na systém kanalizace s ČOV 

 část obcí plynofikována 

 rušné silniční tahy vedou mimo obytná centra sídel 

Slabé stránky 

 místní znečištění ovzduší vytápěním domácností méně kvalitními tuhými palivy 

 část území není plynofikována 

 některé obce nejsou napojeny na kanalizaci 

 znečištění prostředí ze zemědělské výroby, zejména velkokapacitní areály zemědělské výroby 

 staré ekologické zátěže v území 

Příležitosti 

 dobudování systémů splaškové kanalizace s ČOV v obcích 

 rozvoj plynofikace 

Hrozby 

 vznik nových velkých zdrojů znečištění v nevhodných lokalitách 

4.1.4. Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky 

 velká část území vyhlášena jako přírodní park Březná 

 výskyt zvláště chráněného území (přírodní rezervace Pod Trlinou) a mezinárodních chráněných 

území soustavy NATURA 2000 (evropsky významné lokality Litovelské Pomoraví, Horní Morava, Pod 

Trlinou, ptačí oblast Kralický Sněžník) 

 z velké části funkční územní systém ekologické stability nadmístního i lokálního významu 

 velký podíl zalesnění území 

 relativně vysoký koeficient ekologické stability 

Slabé stránky 

 střední část území v údolí řeky Moravy je málo zalesněná, tvořená rozlehlými plochami intenzivně 

využívané zemědělské půdy 

Příležitosti 

 realizace územního systému ekologické stability podle generelu ÚSES 

 doplňování drobných interakčních prvků do krajinné struktury 

Hrozby 

 ovlivnění krajinného rázu území nevhodnou výstavbou (např. větrné elektrárny, průmyslové a 

skladovací objekty s nevhodným měřítkem ve vztahu k okolní krajině) 



- 85 - 
 

4.1.5. Zemědělský půdní fond 

Silné stránky 

 zemědělská půda tvoří více než polovinu celkové rozlohy území správního obvodu 

 velký podíl nekvalitnějších půd I. a II. třídy ochrany na celkové výměře zemědělské půdy 

 na části zemědělsky využívaných pozemků jsou vybudovány zavlažovací a odvodňovací systémy 

 mírně nadprůměrný podíl zalesnění území správního obvodu 

Slabé stránky 

 malé zastoupení lesních pozemků v oblasti údolí řeky Moravy (např. obce Leština, Postřelmov) 

 zemědělská půda je obdělávána ve velkých lánech, je náchylnější k větrné a vodní erozi 

Příležitosti 

 dokončení komplexních pozemkových úprav v území 

 obnova lužních lesů v záplavových oblastech 

Hrozby 

 rozvoj zástavby v některých územích je možný převážně na půdách nejvyšší kvality I. a II. třídy 

ochrany 

 zánik trvalých travních porostů, postupná přeměna na lesní půdy 

4.1.6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura 

Silné stránky 

 území je dobře napojeno na celostátní železniční koridor 

 většina území je obsloužena hromadnou dopravou (integrovaný dopravní systém Olomouckého 

kraje) 

 poměrně hustá síť turistických stezek a cyklotras 

 velká část obcí je zásobována vodou z veřejného vodovodu 

Slabé stránky 

 špatné dopravní napojení na dálniční síť 

 nízký počet vybudovaných cyklostezek v rámci správního obvodu 

 část obcí není plynofikována 

 část obcí nemá vybudovanou splaškovou kanalizaci s ČOV 

 některé obce nemají vybudovaný veřejný vodovod 

Příležitosti 

 dobudování kompletní přeložky silnice I/44 v úseku Mohelnice – Šumperk, včetně navazující 

přeložky silnice I/11 na k.ú. Postřelmov 

 budování cyklostezek pro místní i dálkové trasy 

 rozvoj kanalizačních systémů a veřejných vodovodů 

Hrozby 

 navyšování počtu automobilů, deficit ploch pro parkování ve městech, nárůst nároků na dopravní 

infrastrukturu 

4.1.7. Sociodemografické podmínky 

Silné stránky 

 kladný přirozený přírůstek 
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 výrazně klesající počet nezaměstnaných 

Slabé stránky 

 dlouhodobě klesající počet obyvatel 

 záporné migrační saldo 

Příležitosti 

 blízká města s vysokou koncentrací pracovních míst (Mohelnice, Šumperk) 

Hrozby 

 stárnut obyvatelstva 

 odliv obyvatelstva s vyšším vzděláním 

4.1.8. Bydlení 

Silné stránky 

 podprůměrný podíl bytů v panelových domech 

 napojení velké části domácností na veřejný vodovod 

 vysoký podíl bydlení v rodinných domech 

Slabé stránky 

 nižší intenzita bytové výstavby v posledních letech 

 v některých obcích chybí kompletní veřejná technická vybavenost (vodovod, kanalizace, plyn) 

Příležitosti 

 blízká města s vysokou koncentrací pracovních míst (Mohelnice, Šumperk) 

 dobudovávání systémů veřejné technické infrastruktury 

Hrozby 

 degradace panelových sídlišť s koncentrací sociálně slabších rodin 

 rozpínání nové výstavby do nevhodných lokalit 

4.1.9. Rekreace 

Silné stránky 

 rozmanité a atraktivní přírodní prostředí (především zalesněná území východní a západní části 

území) 

 vhodné podmínky pro pěší turistiku, cykloturistiku, jezdectví, běžecké lyžování, vhodné lokality pro 

in-line bruslaře 

 zajímavé rekreační areály Dolní Bušínov, Acrobat Park Štíty s pestrou nabídkou využití 

 vhodné prostředí pro agroturistiku (chov koní) 

 atraktivní lokality pro chalupaření a chataření (Drozdovská Pila, Růžové Údolí, Dolní Bušínov, 

Hněvkov atd.) 

Slabé stránky 

 absence kulturně-historických památek nadregionálního významu 

 nedostatečné ubytovací kapacity a další služby pro rozvoj cestovního ruchu 

 absence jednotné identity regionu 

Příležitosti 

 vybudování nových vodních ploch vhodných k rekreaci (vodní nádrž Hoštejn) 
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 blízkost lyžařských areálů severně od Štítů 

Hrozby 

 silnější konkurence okolních regionů (Olomoucko, Jeseníky) 

4.1.10. Hospodářské podmínky 

Silné stránky 

 klesající podíl nezaměstnaných 

 napojení na železniční síť celostátního významu  

Slabé stránky 

 horší dopravní dostupnost po dálniční síti 

 relativně nízká míra podnikatelské aktivity 

 nižší podíl osob zaměstnaných v terciéru 

Příležitosti 

 blízkost sídel s vysokou koncentrací pracovních míst (Mohelnice, Šumperk) 

 konverze brownfieldů a podpora jejich nového využití 

 dobudování kompletní přeložky silnice I/44 a tím lepší napojení regionu na dálniční síť a propojení 

na Polsko 

 

 Souhrnná analýza 

Horninové prostředí a geologie 

V území se nachází řada ložisek nerostných surovin regionálního i nadregionálního významu. Rozvoj 

těžby je podpořen stanovením chráněných ložiskových území. Podíl poddolovaných a sesuvných území 

ne celkové rozloze řešeného území je nízký. Rozvoj těžby nerostných surovin může mít pozitivní dopad 

na ekonomiku území a navýšení počtu pracovních příležitostí, měla by však výrazný negativní vliv na 

příznivý stav životního prostředí, na krajinu i na kvalitu života a bydlení obyvatel v přilehlých obcích. 

Vodní režim 

 Poměrně velká plocha řešeného území je součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV 

Kvartér řeky Moravy), což signalizuje velké zásoby podzemních vod, které jsou podmínkou soběstačnosti 

zásobování pitnou vodou. Této situaci také odpovídá rozsah ochranných pásem vodních zdrojů. Většina 

obyvatel je napojena na veřejný vod, i když řada obcí nemá vlastní centrální zdroj pitné vody. 

Podprůměrný je podíl vodních ploch, takže není možné jejich rozsáhlejší využití k výrobě energie či pro 

účely rekreace a turistického ruchu. Zemědělsky obhospodařované půdy mají často sníženou retenční 

schopnost. Pás území kolem řeky Moravy je součástí stanovených záplavových území. Z hlediska další 

udržitelnosti vodního hospodářství je nutné zvýšit retenční potenciál krajiny. 

Hygiena životního prostředí 

Většina obyvatel žije mimo dosah emisí z významných liniových a stacionárních zdrojů znečištění 

ovzduší. Problémy se znečištěním ovzduší se koncentrují především do velkých sídel, kde se místy také 

projevuje zvýšená hladina hluku z dopravy. Pouze část obcí je plynofikována, v zimním období je ovzduší 

znečišťováno exhalacemi z lokálních topenišť. Některé z obcí dosud nedisponují systémem odvádění 

odpadních vod s ČOV, čímž bývá negativně dotčena kvalita vodotečí. V řešeném území je evidována 

řada starých ekologických zátěží. 

Ochrana přírody a krajiny 
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Více než třetinu území pokrývá přírodní park Březná. Menší plochy jsou dále vymezeny jako součásti 

soustavy NATURA 2000. Oblasti s vysokým krajinným a přírodním potenciálem se nacházejí především 

ve východní a jihozápadní části území. Střední část území (niva řeky Moravy) je charakteristická nízkým 

podílem lesů a trvalých travních porostů. 

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 

Zemědělská půda zaujímá asi přes polovinu plochy území, lesní půda více než třetinu, což zhruba 

odpovídá krajskému i republikovému průměru. Podíl orné půdy se stále snižuje ve prospěch lesní půdy 

a trvalých travních porostů. Zemědělská půda také mizí na úkor nových zastavěných území. Vysoké 

procento zemědělské půdy spadá do I. a II. třídy ochrany ZPF, situovaná je především v nížině podél 

řeky Moravy.  

Veřejná dopravní a technická infrastruktura 

Území je velmi dobře dopravně dostupné prostřednictvím železničního koridoru. Dostupnost silniční e 

méně kvalitní vzhledem k absenci dálničního napojení území a horší kvalitě některých úseků silnic I. 

třídy. Celé území je dostatečně pokryto rozvody elektrické energie. Neúplné je však vybavení obcí 

rozvody plynu, veřejným vodovodem a kanalizačním systémem. 

Sociodemografické podmínky 

K 31.12.2015 bylo evidováno 33 452 obyvatel s trvalým pobytem na území správního obvodu ORP 

Zábřeh. V uplynulých letech počet obyvatel mírně klesá. Důvodem je především záporné migrační saldo. 

Míra přirozeného přírůstku se pohybuje v nízkých kladných hodnotách. Index stáří pro celé ORP je 121,8 

(tzn. 121,8 obyvatel starších 65 let na 100 obyvatel mladších 15 let). 

Bydlení 

Území má poměrně stabilní sídelní strukturu s vysokým podílem malých obcí. Pro území je typický 

obecně nízký podíl bytů v panelových domech. Intenzita nové výstavby je poměrně nízká, v roce 2015 

bylo dokončeno v celém řešeném území jen 29 nových bytů. Intenzita výstavby je závislá mimo jiné na 

dopravní dostupnosti obce a na míře technické vybavenosti. 

Rekreace 

Území má dobré přírodní předpoklady rekreace, především jeho západní část. Tomuto stavu ovšem 

neodpovídá stav vybavenosti pro cestovní ruch. V území chybí rekreační atraktivity nadregionálního 

významu. Malý podíl vodních ploch také neumožňuje rozvoj těchto specifických druhů rekreace. Území 

má potenciál především pro rekreaci každodenní a krátkodobou. Významné jsou však lokality tzv. 

druhého bydlení (rekreační chaty, chalupy). 

Hospodářské podmínky 

Výrazným pozitivem oblasti je trvalá tendence snižování nezaměstnanosti v posledních letech. 

Problémem je však dlouhodobě nízká mzdová úroveň, která může vést k vylidňování hospodářsky 

slabých oblastí. Pro území je typický nízký podíl obyvatel zaměstnaných v terciéru a poměrně nízká míra 

podnikatelské aktivity. Oblast je také hůře dopravně dostupná vzhledem k chybějícímu dálničnímu 

napojení. Velká část obyvatel vyjíždí za prací mimo území správního obvodu. 

 VYHODNOCENÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ  

 Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek 

Vyhodnocení vyváženosti vztahů územních podmínek je prováděno podle metodiky Hodnocení rozboru 

udržitelného rozvoje území obcí Olomouckého kraje, kterou pro olomoucký kraj zpracovala firma Urban 

Planner s.r.o. 
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Tato metodika využívá k hodnocení dílčí indikátory zařazené do jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje 

území. Zdrojem dat pro indikátory byla data dostupná z veřejných zdrojů, především datové výstupy 

Českého statistického úřadu, doplněné o data z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Ministerstva 

financí ČR a data, která je možné dopočítat v prostředí GIS. 

Hodnoty indikátorů jsou vyjádřeny na ordinální stupnici od 1 do 5. Hodnota 1 značí nejnižší hodnotu 

indikátoru, hodnota 5 je potom naopak nejvyšším bodovým ohodnocením. 

Dále je využito také vážení jednotlivých indikátorů, což umožňuje zvýraznění nebo naopak potlačení 

některého z indikátorů. 

Jedná se o následující indikátory: 

Tabulka 50: Indikátory pilíře pro soudržnost společenství obyvatel území 

 Indikátor Váha 

1 Hrubá míra přirozeného přírůstku 0,15 

2 Hrubá míra migračního salda 0,15 

3 Počet dokončených bytů 0,2 

4 Míra dostupné urbanizace 0,05 

5 Index stáří 0,2 

6 Index vzdělanosti 0,2 

7 Trend hrubé míry celkového přírůstku 0,05 

 

Tabulka 51: Indikátory pilíře pro hospodářský rozvoj 

 Indikátor Váha 

1 Podíl osob zaměstnaných v terciéru 0,1 

2 Míra podnikatelské aktivity 0,2 

3 Index dostupnosti dálniční sítě 0,2 

4 Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům obce 0,05 

5 Hrubá míra salda dojížďky 0,15 

6 Podíl nezaměstnaných osob 0,15 

7 Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob 0,1 

8 Trend podílu nezaměstnaných osob 0,05 

 

Tabulka 52: Indikátory pilíře pro příznivé životní prostředí 

 Indikátor Váha 

1 Podíl pásem ochrany vod 0,15 

2 Podíl ploch ochrany přírody 0,15 

3 Kvalita ovzduší – koncentrace prachových částic PM10 0,15 

4 Ekologická fragmentace nezastavěného území 0,1 

5 Koeficient ekologické stability 0,1 

6 Podíl lesa 0,1 

7 Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany 0,15 

8 Stupeň realizace pozemkových úprav 0,1 

 

5.1.1. Indikátory pilíře pro soudržnost společenství obyvatel území 

Hrubá míra přirozeného přírůstku 

Přirozený přírůstek je rozdíl mezi počtem živě narozených dětí a celkovým počtem zemřelých osob ve 

sledovaném období. Hrubá míra přirozeného přírůstku je pak přepočtem na 100 obyvatel obce. Kladné 

hodnoty značí přirozené zvýšení počtu obyvatel, záporné naopak. 
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Bodové hodnoty indikátoru byly vymezeny podle následujících rozmezí: 

Tabulka 53: Hodnoty indikátoru hrubé míry přirozeného přírůstku 

Body Hodnota indikátoru Počet obcí s danou hodnotou 

1 -0,9 a méně 3 

2 -0,89 - -0,3 3 

3 -0,29 – 0,3 11 

4 0,31 – 0,9 9 

5 0,9 a více 2 

 

Ve správním obvodu ORP Zábřeh jsou podle dat ČSÚ z roku 2015 nejlépe hodnoceny obce Drozdov a 

Kosov, které se dostaly na míru přirozeného přírůstku přes 1 %. Nejhůře hodnoceny byly naopak obce 

Bohuslavice, Brníčko a Zborov, kde právě přes 1 % obyvatel ubylo. 

Hrubá míra migračního salda 

Saldo migrace je absolutní rozdíl mezi počtem imigrantů a emigrantů. Jako indikátor byl hodnocen podíl 

salda migrace a počtu obyvatel. 

Bodové hodnoty indikátoru byly vymezeny podle následujících rozmezí: 

Tabulka 54: Hodnoty indikátoru hrubé míry migračního salda 

Body Hodnota indikátoru Počet obcí s danou hodnotou 

1 -2,0 a méně 1 

2 -1,99 - -0,6 9 

3 -0,59 – 0,6 9 

4 0,61 – 2,0 5 

5 2,01 a více 4 

 

Ve správním obvodu ORP Zábřeh mají nejvyšší míru migračního salda obce Hrabová, Hynčina, Svébohov 

a Vyšehoří. Největší úbytek obyvatel způsobený migrací zaznamenala naopak obec Kamenná, odkud se 

odstěhovalo 12 obyvatel. 

Počet dokončených bytů 

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. Hodnota je vztažena na 100 

obyvatel. 

Bodové hodnoty indikátoru byly vymezeny podle následujících rozmezí: 

Tabulka 55: Hodnota indikátoru počtu dokončených bytů 

Body Hodnota indikátoru Počet obcí s danou hodnotou 

1 0 13 

2 0,01 – 0,15 6 

3 0,16 – 0,35 7 

4 0,36 – 0,65 2 

5 0,66 a více 0 

 

Žádný nový byt nebyl v roce 2015 dokončen v obcích Drozdov, Dubicko, Hoštejn, Hynčina, Jedlí, 

Jestřebí, Kamenná, Kosov, Lesnice, Nemile, Postřelmůvek, Rájec a Zborov. Nejvíce bytů vzhledem 

k počtu obyvatel obce bylo naopak vystavěno v Horních Studénkách a Vyšehoří. 
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Míra dostupné urbanizace 

Indikátor vyjadřuje rozsah zastavitelných ploch určených pro bydlení, popř. smíšené bydlení, schválený 

v ÚPD na 100 obyvatel. 

Bodové hodnoty indikátoru byly vymezeny podle následujících rozmezí: 

Tabulka 56: Hodnoty indikátoru míry dostupné urbanizace 

Body Hodnota indikátoru Počet obcí s danou hodnotou 

1 0 0 

2 0,01 – 1,0 10 

3 1,01 – 1,5 10 

4 1,51 – 2,0 3 

5 2,01 a více 5 

 

Všechny obce ve správním obvodu mají alespoň nějaké dostupné zastavitelné plochy pro bydlení 

vymezené v územně plánovací dokumentaci. Vztaženo na počet obyvatel jich mají nejvíce obce Hynčina, 

Jestřebí, Kosov, Nemile a Rájec. 

Index stáří 

Vyjadřuje, kolik je v populaci obyvatel ve věku 65 let a více na 100 dětí ve věku 0 – 14 let. 

Bodové hodnoty indikátoru byly vymezeny podle následujících rozmezí: 

Tabulka 57: Hodnoty indikátoru indexu stáří 

Body Hodnota indikátoru Počet obcí s danou hodnotou 

1 172,01 a více 2 

2 138,01 – 172,0 5 

3 113,01 – 138,0 6 

4 88,01 – 113,0 11 

5 0 – 88,0 4 

 

Nejvyšší hodnotu indexu stáří a tedy nejstarší populaci mají obce Kamenná a Postřelmůvek. Nejlépe 

hodnocené a tedy s nejmladší populací jsou naopak obce Dubicko, Kosov, Rovensko a Vyšehoří. 

Index vzdělanosti 

Jedná se o vážený součet podílu obyvatel se středoškolským vzděláním a vysokoškolským vzděláním 

vztažený na obyvatele starší 15 let. 

Bodové hodnoty indikátoru byly vymezeny podle následujících rozmezí: 

Tabulka 58: Hodnoty indikátoru indexu vzdělanosti 

Body Hodnota indikátoru Počet obcí s danou hodnotou 

1 30 a méně 3 

2 30,01 – 39,00 10 

3 39,01 – 47,0 11 

4 47,01 – 58,0 4 

5 58,01 a více 0 

 

Nejnižší hodnotu indexu vzdělanosti vykazují obce Drozdov, Hynčina a Kamenná. Nejvyšších hodnot 

přes 58,00 nedosahuje ve správním obvodu žádná obec, nejvyšší hodnoty ze všech (52,16) však 

dosahuje město Zábřeh. 
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Trend hrubé míry celkového přírůstku 

Hodnota indikátoru určuje trend vývoje a dynamiku změny hodnoty hrubé míry celkového přírůstku 

obyvatel v intervalu 1 roku. Započítává se jak migrační tak přirozený přírůstek. 

Bodové hodnoty indikátoru byly vymezeny podle následujících rozmezí: 

Tabulka 59: Hodnoty indikátoru trendu hrubé míry celkového přírůstku 

Body Hodnota indikátoru Počet obcí s danou hodnotou 

1 -4,0 a méně 0 

2 -3,99 - -2,0 3 

3 -1,99 - -1,0 3 

4 -0,99 – 1,0 10 

5 1,01 a více 12 

 

Z obcí správního obvodu ORP Zábřeh mají nejnižší hodnoty trendu celkového přírůstku obce 

Bohuslavice, Kamenná a Zvole. Naopak nejlépe hodnocené jsou obce Svébohov, Nemile, Hynčina a 

Hoštejn, u kterých je rozdíl celkového přírůstku obyvatel mezi lety 2014 a 2015 největší. 

Tabulka 60: Vyhodnocení indikátorů pilíře soudržnosti společenství obyvatel v území 
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Bohuslavice -1,17 1 -1,55 2 0,19 3 1,44 3 106,82 4 39,90 3 -3,48 2 

Brníčko -1,10 1 0,47 3 0,16 3 1,43 3 110,68 4 34,23 2 -0,16 4 

Drozdov 1,42 5 1,71 4 0,00 1 1,54 4 106,56 4 29,63 1 2,84 5 

Dubicko 0,28 3 0,66 4 0,00 1 0,90 2 80,71 5 46,93 3 1,22 5 

Horní Studénky 0,88 4 -1,47 2 0,59 4 1,92 4 152,17 2 37,06 2 -0,88 4 

Hoštejn 0,48 4 0,72 4 0,00 1 0,49 2 88,57 4 48,60 4 3,60 5 

Hrabová 0,16 3 2,52 5 0,31 3 1,56 4 109,52 4 42,97 3 1,39 5 

Hynčina -0,49 2 3,88 5 0,00 1 2,51 5 123,53 3 27,27 1 3,40 5 

Jedlí -0,60 2 -0,15 3 0,00 1 1,05 3 171,59 2 38,62 2 -0,15 4 

Jestřebí -0,16 3 0,96 4 0,00 1 2,08 5 110,53 4 34,22 2 -0,97 4 

Kamenná -0,19 3 -2,27 1 0,00 1 1,36 3 180,30 1 27,56 1 -2,28 2 

Kolšov -0,14 3 -0,81 2 0,14 2 1,08 3 121,55 3 33,39 2 0,52 4 

Kosov 1,25 5 -0,63 2 0,00 1 2,23 5 56,90 5 46,36 3 1,26 5 

Lesnice -0,15 3 -1,23 2 0,00 1 0,67 2 107,55 4 39,89 3 -1,83 3 

Leština 0,71 4 -0,08 3 0,16 3 1,07 3 130,32 3 43,62 3 1,20 5 

Lukavice 0,80 4 -1,26 2 0,11 2 1,18 3 96,90 4 32,59 2 -0,57 4 

Nemile 0,16 3 0,00 3 0,00 1 2,02 5 100,00 4 48,59 4 3,47 5 

Postřelmov 0,06 3 -0,10 3 0,06 2 0,63 2 134,39 3 48,69 4 2,27 5 

Postřelmůvek 0,32 4 -1,28 2 0,00 1 0,76 2 200,00 1 43,68 3 -1,28 3 

Rájec 0,40 4 0,40 3 0,00 1 2,04 5 141,79 2 31,22 2 2,19 5 

Rohle 0,90 4 -0,30 3 0,30 3 1,37 3 138,95 2 30,32 2 -0,61 4 

Rovensko 0,37 4 1,84 4 0,12 2 1,12 3 87,76 5 45,19 3 0,96 4 

Svébohov -0,48 2 3,11 5 0,24 3 1,00 2 157,41 2 46,47 3 3,61 5 

Štíty -0,20 3 0,00 3 0,05 2 0,84 2 116,09 3 36,01 2 0,53 4 

Vyšehoří 0,43 4 2,60 5 0,43 4 0,90 2 68,09 5 46,47 3 2,58 5 

Zábřeh 0,24 3 -0,56 3 0,07 2 0,82 2 130,29 3 52,16 4 -0,59 4 

Zborov -1,38 1 -0,92 2 0,00 1 1,33 3 94,59 4 35,75 2 -1,40 3 

Zvole 0,12 3 -0,81 2 0,23 3 0,87 2 89,58 4 46,96 3 -2,08 2 
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5.1.2. Indikátory pilíře pro hospodářský rozvoj 

Podíl osob zaměstnaných v terciéru 

Jedná se o podíl zaměstnaných v terciárním sektoru (služby a související ekonomické činnosti, věda, 

výzkum) na počet zaměstnaných celkem ve všech sektorech, přepočteno na 100 obyvatel. 

Bodové hodnoty indikátoru byly vymezeny podle následujících rozmezí: 

Tabulka 61: Hodnoty indikátoru podílu osob zaměstnaných v terciéru 

Body Hodnota indikátoru Počet obcí s danou hodnotou 

1 44,00 a méně 13 

2 44,01 – 50,00 10 

3 50,01 – 58,00 5 

4 58,01 – 64,00 0 

5 64,01 a více 0 

 

Na území správního obvodu ORP Zábřeh stále převažuje zaměstnanost v primárním či sekundárním 

sektoru. Nejvyšší podíl zaměstnanosti v terciéru mají obce Kolšov, Nemile, Postřelmůvek, Vyšehoří a 

Zábřeh, kde podíl přesahuje 50%. 

Míra podnikatelské aktivity 

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou celkem se sídlem v obci přepočítán na 100 obyvatel. 

Ekonomickým subjektem je každá právnická osoba, fyzická osoba s postavením podnikatele a 

organizační složka státu, která je účetní jednotkou. 

Bodové hodnoty indikátoru byly vymezeny podle následujících rozmezí: 

Tabulka 62: Hodnoty indikátoru míry podnikatelské aktivity 

Body Hodnota indikátoru Počet obcí s danou hodnotou 

1 7,50 a méně 8 

2 7,51 – 9,50 12 

3 9,51 – 11,00 7 

4 11,01 – 12,50 1 

5 12,51 a více 0 

 

Nejvyšší míru podnikatelské aktivity má obec Kosov s 12%. Nejnižší mají potom Leština, Lukavice, 

Kamenná a Hynčina (pouze kolem 5%). 

Index dostupnosti dálniční sítě 

Hodnocena je dostupnost dálniční sítě z každé obce, která je základním předpokladem pro hospodářský 

rozvoj regionu. Čím blíže je obec k dálnici, tím vyšší má bodové hodnocení. 

Bodové hodnoty indikátoru byly vymezeny podle následujících rozmezí: 

Tabulka 63: Hodnocení indikátoru indexu dostupnosti dálniční sítě 

Body Hodnota indikátoru Počet obcí s danou hodnotou 

1 20,01 a více 4 

2 10,01 – 20,00 19 

3 5,01 – 10,00 5 

4 2,51 – 5,00 0 

5 2,50 a méně 0 
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Nejbližší napojení na dálniční síť pro Správní obvod ORP Zábřeh je v Mohelnici. Nejkratší vzdálenost 

k dálnici a tedy nejvyšší bodové ohodnocení mají pochopitelně obce v jižní části řešeného území, jako 

jsou Lukavice, Bohuslavice, Dubicko, Zvole či Hrabová. Nejvzdálenějšími obcemi jsou naopak Štíty, Horní 

Studénky, Jedlí nebo Zborov. 

Podíl cizích zdrojů obce k celkovým aktivům obce 

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům stanovuje poměr zadlužení k celkovým aktivům obce. Cizí zdroje 

jsou celkový objem všech závazků organizace. Celková aktiva jsou veškerým majetkem, který organizace 

využívá pro svou činnost. Hodnoty byly získány z databáze Ministerstva financí. 

Bodové hodnoty indikátoru byly vymezeny podle následujících rozmezí: 

Tabulka 64: Hodnoty indikátoru podílu cizích zdrojů k celkovým aktivům obce 

Body Hodnota indikátoru Počet obcí s danou hodnotou 

1 22,01 a více 2 

2 11,01 – 22,00 5 

3 7,51 – 11,00 7 

4 3,01 – 7,50 2 

5 3 a méně 12 

 

K výpočtům byly použity data k 30.6.2016. Nejhůře hodnocenou obcí byla obec Zvole s hodnotou podílu 

25,47. Po konzultaci s obcí bylo zjištěno, že hodnota cizích zdrojů je navýšena o přijaté dotace před 

závěrečným vyúčtováním akce. Po vyúčtování této dotace by byla hodnota podílu 7,15%. Při 

porovnávání těchto dat je tedy potřeba brát výše uvedené v úvahu. 

Hrubá míra salda dojížďky 

Rozdíl mezi dojíždějícími obyvateli do obce a vyjíždějícími obyvateli z obce za prací, vztaženo na počet 

ekonomicky aktivních obyvatel. 

Bodové hodnoty indikátoru byly vymezeny podle následujících rozmezí: 

Tabulka 65: Hodnoty indikátoru hrubé míry salda dojížďky 

Body Hodnota indikátoru Počet obcí s danou hodnotou 

1 -40,00 a méně 11 

2 -39,99 - -25,00 10 

3 -24,99 - -10,00 4 

4 -9,99 – 15,00 3 

5 15,01 a více 0 

 

Nejlépe hodnocenými obcemi jsou Zábřeh, Štíty a Hrabová. O bod méně mají potom Hoštejn, Jedlí, 

Lukavice a Postřelmov. V ostatních obcích značně převažuje vyjížďka obyvatel nad dojížďkou. 

Podíl nezaměstnaných osob 

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 – 64 let. Za nezaměstnané jsou považováni 

uchazeči o zaměstnání ve věku 15 – 64 let, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při 

nabídce vhodného pracovního místa (tzv. evidovaní zaměstnaní). 

Bodové hodnoty indikátoru byly vymezeny podle následujících rozmezí: 

Tabulka 66: Hodnoty indikátoru podílu nezaměstnaných osob 

Body Hodnota indikátoru Počet obcí s danou hodnotou 

1 14,91 a více 0 
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Body Hodnota indikátoru Počet obcí s danou hodnotou 

2 10,91 – 14,90 0 

3 8,01 – 10,90 0 

4 5,61 – 8,00 4 

5 5,60 a méně 24 

 

Počet nezaměstnaných se v průběhu roku 2015 velmi snížil téměř u všech obcí správního obvodu. Podíl 

nezaměstnaných se pohybuje v rozmezí 2,5 až 6,5%. 

Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob 

Nezaměstnaní déle než 12 měsíců v evidenci úřadů práce k počtu obyvatel ve věku 15 – 64 let. 

Bodové hodnoty indikátoru byly vymezeny podle následujících rozmezí: 

Tabulka 67: Hodnoty indikátoru podílu dlouhodobě nezaměstnaných osob 

Body Hodnota indikátoru Počet obcí s danou hodnotou 

1 7,31 a více 0 

2 5,31 – 7,30 1 

3 3,51 – 5,30 1 

4 2,31 – 3,50 8 

5 2,30 a méně 18 

 

Nejvyšší podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob mají obce Hoštejn (5,57%) a Hynčina (4,62%).  

Trend podílu nezaměstnaných osob 

Hodnota indikátoru určuje trend vývoje a dynamiku změny hodnoty nezaměstnanosti mezi hodnotami 

v intervalu jednoho roku v příslušné obci.  

Bodové hodnoty indikátoru byly vymezeny podle následujících rozmezí: 

Tabulka 68: Hodnoty indikátoru trendu podílu nezaměstnaných osob 

Body Hodnota indikátoru Počet obcí s danou hodnotou 

1 1,01 a více 1 

2 -0,99 – 1,00 5 

3 -2,51 - -1,00 2 

4 -4,99 - -2,50 14 

5 -5,00 a méně 6 

 

Nezaměstnaných během sledovaného období nejvíce ubylo v Hynčině, naopak ve Zborově je trend 

podílu nezaměstnaných osob jako jediný mírně rostoucí. 

Tabulka 69: Vyhodnocení indikátorů pilíře hospodářského rozvoje 
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Bohuslavice 35,96 1 7,57 2 6,43 3 7,23 4 -52,42 1 4,20 5 2,70 4 -0,30 2 
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5.1.3. Indikátory pilíře pro příznivé životní prostředí 

Podíl pásem ochrany vod 

Jedná se o procento území obce, jež se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje, ochranném pásmu 

léčivého zdroje nebo chráněné oblasti přirozené akumulace vod. 

Bodové hodnoty indikátoru byly vymezeny podle následujících rozmezí: 

Tabulka 70: Hodnoty indikátoru podílu pásem ochrany vod 

Body Hodnota indikátoru Počet obcí s danou hodnotou 

1 0 6 

2 0,01 – 5 7 

3 5,01 – 25,00 5 

4 25,01 – 75,00 7 

5 75,01 a více 3 

Nejvyšší podíl pásem ochrany vod na celkové rozloze území mají obce Bohuslavice, Leština a Postřelmov. 

Naopak nulové hodnoty dosahují obce Hynčina, Jestřebí, Svébohov a Zborov. 

Podíl ploch ochrany přírody 

Procento výměry území obce, jež je součástí zvláště chráněného území (národní park, CHKO, přírodní 

památka, přírodní rezervace, národní přírodní památka, národní přírodní rezervace), přírodního parku 

nebo lokalit Natura 2000 (evropsky významná lokalita nebo ptačí oblast). 

Bodové hodnoty indikátoru byly vymezeny podle následujících rozmezí: 

Brníčko 49,58 2 8,49 2 12,75 2 5,52 4 -38,41 2 4,77 5 1,43 5 -6,68 5 

Drozdov 43,41 1 7,98 2 18,38 2 2,91 5 -30,61 2 3,11 5 3,11 4 -7,56 5 

Dubicko 38,23 1 8,05 2 6,99 3 4,21 4 -25,10 2 4,35 5 2,11 5 -2,67 4 

Horní Studénky 25,49 1 8,85 2 22,45 1 4,19 4 -54,66 1 3,14 5 2,24 5 -2,69 4 

Hoštejn 48,80 2 7,16 1 15,93 2 3,62 4 -23,00 3 5,57 5 5,57 2 -8,36 5 

Hrabová 36,51 1 10,24 3 9,44 3 3,84 4 4,87 4 2,89 5 1,45 5 -3,86 4 

Hynčina 38,89 1 5,83 1 13,45 2 0,81 5 -39,71 2 3,85 5 4,62 3 -10,77 5 

Jedlí 38,75 1 6,70 1 20,74 1 7,95 3 -20,56 3 2,54 5 1,15 5 -4,85 4 

Jestřebí 47,25 2 8,95 2 10,03 2 16,07 2 -36,64 2 4,69 5 3,05 4 -7,04 5 

Kamenná 29,70 1 5,87 1 13,51 2 1,96 5 -25,31 2 6,12 4 2,62 4 -4,37 4 

Kolšov 53,56 3 6,49 1 15,16 2 15,02 2 -48,24 1 3,52 5 1,04 5 -0,41 2 

Kosov 47,30 2 12,23 4 13,95 2 0,35 5 -47,43 1 6,14 4 2,19 5 -1,32 3 

Lesnice 45,70 2 8,28 2 12,62 2 1,25 5 -44,52 1 4,17 5 0,69 5 -3,24 4 

Leština 40,04 1 5,40 1 11,01 2 5,92 4 -45,11 1 2,91 5 1,45 5 -4,00 4 

Lukavice 27,39 1 5,84 1 6,63 3 1,49 5 -12,13 3 4,04 5 1,62 5 -2,58 4 

Nemile 57,66 3 10,69 3 12,29 2 0,31 5 -34,38 2 3,62 5 2,49 4 -4,30 4 

Postřelmov 48,57 2 8,75 2 15,49 2 4,44 4 -16,68 3 4,65 5 3,07 4 -5,04 5 

Postřelmůvek 54,73 3 8,33 2 18,16 2 0,44 5 -61,59 1 2,74 5 0,91 5 -0,46 2 

Rájec 46,11 2 7,34 1 10,08 2 12,59 2 -50,72 1 5,26 5 1,46 5 -0,58 2 

Rohle 46,96 2 8,40 2 12,75 2 1,26 5 -34,98 2 5,91 4 2,50 4 -3,86 4 

Rovensko 47,81 2 10,44 3 16,24 2 6,23 4 -36,16 2 5,58 5 1,86 5 -2,79 4 

Svébohov 44,31 2 10,53 3 18,29 2 8,56 3 -36,46 2 1,79 5 1,43 5 -2,51 4 

Štíty 38,42 1 8,14 2 25,22 1 11,71 2 12,29 4 3,18 5 1,18 5 -2,14 3 

Vyšehoří 57,29 3 9,96 3 19,44 2 11,56 2 -46,30 1 3,95 5 1,32 5 -2,63 4 

Zábřeh 53,96 3 9,88 3 13,95 2 15,38 2 1,06 4 6,03 4 3,25 4 -3,42 4 

Zborov 33,70 1 9,22 2 20,49 1 0,6 5 -47,62 1 4,14 5 0,00 5 1,38 1 

Zvole 42,86 1 10,43 3 8,32 3 25,47 1 -50,00 1 3,56 5 1,69 5 -0,51 2 
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Tabulka 71: Hodnoty indikátoru podílu ploch ochrany přírody 

Body Hodnota indikátoru Počet obcí s danou hodnotou 

1 0 6 

2 0,01 – 5 2 

3 5,01 – 40,00 5 

4 40,01 – 70,00 6 

5 70,01 a více 9 

Stoprocentního podílu ploch ochrany přírody na celkové rozloze území dosahují díky vymezení přírodního 

parku Březná tyto obce: Drozdov, Horní Studénky, Hoštejn, Jedlí, Kosov, Svébohov, Štíty, Zborov. 

Naopak žádné plochy ochrany přírody na svém území neevidují obce Brníčko, Dubicko, Jestřebí, 

Kamenná, Kolšov a Rohle. 

Kvalita ovzduší – koncentrace prachových částic PM10 

Průměrná koncentrace prachových částic PM10 za pětileté období. 

Bodové hodnoty indikátoru byly vymezeny podle následujících rozmezí: 

Tabulka 72: Hodnoty indikátoru kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 

Body Hodnota indikátoru Počet obcí s danou hodnotou 

1 27,01 a více 2 

2 24,01 – 27,00 13 

3 22,01 – 24,00 7 

4 20,01 – 22,00 6 

5 20,00 a méně 0 

Nejnižší koncentrace prachových částic je v obcích Štíty, Horní Studénky, Drozdov, Zborov, Hynčina a 

Jedlí, tedy na severu území. Nejhorší kvalita ovzduší je potom dle tohoto indikátoru v Postřelmově a 

Kolšově. 

Ekologická fragmentace nezastavěného území 

Ukazatel vyjadřuje míru rozčlenění území člověkem vytvořenými dělícími prvky, především liniovými 

stavbami dopravní infrastruktury. Výpočet se provádí jako vážená délka bariér v nezastavěném území 

ve vztahu k celkové výměře nezastavěného území obce. Za bariéry se považují dálnice, rychlostní 

komunikace, silnice I. a II. třídy a železnice. 

Bodové hodnoty indikátoru byly vymezeny podle následujících rozmezí: 

Tabulka 73: Hodnoty indikátoru ekologické fragmentace nezastavěného území 

Body Hodnota indikátoru Počet obcí s danou hodnotou 

1 1,51 a více 2 

2 1,01 – 1,50 2 

3 0,51 – 1,00 4 

4 0,01 – 0,50 12 

5 0 7 

Nejvíce fragmentované je území obcí Rájec a Zvole. Nulovou hodnotu fragmentace dle tohoto výpočtu 

mají obce, ve kterých se nenacházejí komunikace vyšších tříd – Bohuslavice, Drozdov, Jestřebí, 

Kamenná, Kolšov, Rohle a Zborov. 

Koeficient ekologické stability 
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Koeficient ekologické stability (KES) vyjadřuje podíl ekologicky příznivých ploch (chmelnice, vinice, 

zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty, pastviny, lesní půda, vodní plochy) a ploch ekologicky 

nestabilních (orná půda, zastavěné plochy, ostatní plochy). 

Bodové hodnoty indikátoru byly vymezeny podle následujících rozmezí: 

Tabulka 74: Hodnoty indikátoru koeficientu ekologické stability 

Body Hodnota indikátoru Počet obcí s danou hodnotou 

1 0 – 0,30 2 

2 0,31 – 0,70 4 

3 0,71 – 1,50 9 

4 1,51 – 3,00 10 

5 3,01 a více 3 

Nejvyšší koeficient ekologické stability mají především obce s velkým podílem zalesnění Drozdov, 

Hoštejn a Hynčina. Nejnižší KES mají naopak obce s převahou intenzivně využívané orné půdy – 

Postřelmov a Dubicko. 

Podíl lesa 

Podíl plochy lesa k celkové výměře území obce. 

Bodové hodnoty indikátoru byly vymezeny podle následujících rozmezí: 

Tabulka 75: Hodnoty indikátoru podílu lesa 

Body Hodnota indikátoru Počet obcí s danou hodnotou 

1 5,00 a méně 3 

2 5,01 – 20,00 3 

3 20,01 – 40,00 13 

4 40,01 – 60,00 6 

5 60,01 a více 3 

Nejzalesněnější obcí je Hynčina s téměř 72%. Přes hodnotu 60% ještě dosahují obce Drozdov a 

Kamenná. Nejméně zalesněnou obcí je potom Postřelmov, kde podíl lesa na celkové rozloze není ani 

1%. Následují obce Leština a Bohuslavice. 

Podíl půd I. a II. třídy ochrany 

Podíl součtu ploch zemědělského půdního fondu, které spadají do kategorií I. a II. třídy ochrany ZPF, 

na celkové výměře zemědělského půdního fondu v obci. 

Bodové hodnoty indikátoru byly vymezeny podle následujících rozmezí: 

Tabulka 76: Hodnoty indikátoru podílu půd I. a II. třídy ochrany 

Body Hodnota indikátoru Počet obcí s danou hodnotou 

1 15,00 a méně 3 

2 15,01 – 30,00 10 

3 30,01 – 60,00 9 

4 60,01 – 80,00 6 

5 80,01 a více 0 

Nejvyšší podíl vysoce bonitních zemědělských půd mají obce Postřelmov a Rájec. Nejnižší hodnotou 

disponuje obec Hoštejn s necelými 2%. 

Stupeň realizace pozemkových úprav 
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Vyjadřuje fázi zpracování nebo zahájení pozemkových úprav na území obce dle následujícího klíče: 

Tabulka 77: Hodnoty indikátoru stupně realizace pozemkových úprav 

Body Hodnota indikátoru Počet obcí 
s danou hodnotou 

1 na území obce nejsou realizovány, rozpracovány nebo 

schváleny žádné pozemkové úpravy 

22 

2 na území obce jsou rozpracovány nebo realizovány 

jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ) 

2 

3 na území obce jsou schváleny komplexní pozemkové úpravy 
(KPÚ) 

2 

4 na území obce jsou rozpracovány KPÚ (probíhá realizace) 1 

5 KPÚ byly na území obce realizovány 1 

Komplexní pozemkové úpravy jsou realizovány pouze v obci Postřelmov. Jejich realizace probíhá ve 

Zvoli. Schváleny jsou KPÚ ve Svébohově a Lukavici. Jednoduché pozemkové úpravy byly realizovány ve 

Štítech a Rohli. 

Tabulka 78: Vyhodnocení indikátorů pro příznivé životní prostředí 
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Bohuslavice 100 5 55,82 4 26,03 2 0,00 5 0,37 2 2,48 1 64,57 4 1 

Brníčko 0,005 1 0 1 24,44 2 0,08 4 2,51 4 43,49 4 30,43 3 1 

Drozdov 5,4 3 100 5 21,84 4 0,00 5 4,77 5 65,84 5 19,89 2 1 

Dubicko 64,48 4 0 1 26,07 2 0,36 4 0,19 1 9,03 2 66,63 4 1 

Horní Studénky 6,44 3 100 5 21,13 4 0,47 4 1,51 4 22,46 3 24,23 2 1 

Hoštejn 0,68 2 100 5 23,15 3 1,88 1 3,44 5 28,28 3 1,96 1 1 

Hrabová 32,35 4 28,61 3 25,13 2 0,17 4 1,52 4 49,36 4 59,07 3 1 

Hynčina 0 1 52,72 4 21,71 4 0,06 4 6,78 5 71,90 5 14,03 1 1 

Jedlí 0,01 2 100 5 21,87 4 0,06 4 1,73 4 21,89 3 27,95 2 1 

Jestřebí 0 1 0 1 23,24 3 0,00 5 1,53 4 35,40 3 15,65 2 1 

Kamenná 0,3 2 0 1 23,39 3 0,00 5 2,82 4 66,60 5 19,86 2 1 

Kolšov 1,49 2 0 1 27,1 1 0,00 5 1,49 3 51,83 4 61,43 4 1 

Kosov 0,45 2 100 5 22,88 3 0,30 4 2,47 4 38,63 3 16,89 2 1 

Lesnice 25,35 4 4,1 2 25,11 2 0,20 4 1,4 3 44,83 4 57,12 3 1 

Leština 91,78 5 32,82 3 26,58 2 0,60 3 0,52 2 1,22 1 40,03 3 1 

Lukavice 34,58 4 13,34 3 24,63 2 1,03 2 0,9 3 26,26 3 61,51 4 3 

Nemile 0,01 2 46,47 4 24,23 2 0,57 3 2,07 4 46,06 4 25,01 2 1 

Postřelmov 99,9 5 0,33 2 27,79 1 1,40 2 0,14 1 0,95 1 76,26 4 5 

Postřelmůvek 25,83 4 50,05 4 23,89 2 0,22 4 0,91 3 27,59 3 41,79 3 1 

Rájec 40,2 4 12,38 3 25,68 2 1,61 1 0,56 2 21,67 3 77,42 4 1 

Rohle 0,004 1 0 1 23,61 3 0,00 5 1,66 4 46,11 4 55,43 3 2 

Rovensko 21,14 3 44,63 4 25,02 2 0,44 4 0,41 2 17,77 2 53,89 3 1 

Svébohov 0 1 100 5 23,1 3 0,49 4 1,39 3 32,89 3 17,49 2 3 

Štíty 0,14 2 100 5 21,2 4 0,58 3 1,3 3 34,88 3 23,06 2 2 

Vyšehoří 9,77 3 87,18 5 23,95 3 0,34 4 2,28 4 36,29 3 10,73 1 1 

Zábřeh 23,8 3 48,58 4 25,27 2 0,76 3 1,01 3 30,10 3 57,05 3 1 

Zborov 0 1 100 5 21,95 4 0,00 5 1,21 3 23,74 3 22,88 2 1 

Zvole 41,00 4 26,7 3 25,51 2 1,89 1 0,95 3 19,75 2 59,9 3 4 
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5.1.4. Celkové vyhodnocení 

Na základě hodnocení jednotlivých indikátorů a jejich vah je ke každému pilíři vypočítána konečná 

hodnota pro příslušnou obec. Tyto výsledné hodnoty jsou rozděleny do šesti kategorií (tři kategorie jako 

kladné hodnocení, tři jako záporné hodnocení). Jako hraniční hodnota mezi třemi kladnými a třemi 

zápornými hodnotícími kategoriemi je použita hodnota střední (medián). Pouze pro sekci pilíře pro 

životní prostředí byla mezní hodnota určena na základě zkušenosti s územím. Hranice intervalů pro tři 

kladné a tři záporné kategorie jsou získány metodou přirozených hranic (Natural Breaks). 

Tabulka 79: Konečné hodnoty jednotlivých pilířů pro obce 

Obec 

Konečné hodnoty pilířů 

Pilíř soudržnosti 

společenství obyvatel 

Pilíř hospodářského 

rozvoje 

Pilíř životního 

prostředí 

Bohuslavice 2,7 3,15 3,15 

Brníčko 2,75 3,9 2,35 

Drozdov 3 3,3 3,4 

Dubicko 3,2 3,95 2,45 

Horní Studénky 2,9 3,15 3,3 

Hoštejn 3,35 3,6 2,65 

Hrabová 3,65 4,15 3,1 

Hynčina 2,55 3,4 3 

Jedlí 2,1 3,15 3,15 

Jestřebí 2,9 3,2 2,35 

Kamenná 1,45 3,1 2,7 

Kolšov 2,5 2,85 2,5 

Kosov 3,35 3,85 3 

Lesnice 2,6 3,65 2,85 

Leština 3,25 2,95 2,65 

Lukavice 2,85 3,95 3,05 

Nemile 3,2 4,05 2,7 

Postřelmov 3,05 3,6 2,7 

Postřelmůvek 2,15 2,85 3,05 

Rájec 2,55 3,35 2,65 

Rohle 2,8 3,6 2,7 

Rovensko 3,55 3,45 2,7 

Svébohov 3 3,65 2,95 

Štíty 2,6 3,3 3,05 

Vyšehoří 4,1 3,95 3 

Zábřeh 3 3,7 2,8 

Zborov 2,15 3,2 3 

Zvole 2,95 3,05 2,8 

 

V níže uvedených tabulkách jsou uvedeny rozmezí intervalů kategorizace pro jednotlivé pilíře 

udržitelného rozvoje: 

Tabulka 80: Intervaly kategorií pro pilíř soudržnosti společenství obyvatel 

 Kategorie Interval 

 
velmi vyhovující podmínky 3,66 a více 

vyhovující podmínky 3,06 – 3,65 

spíše vyhovující podmínky 2,77 – 3,05 

 

spíše nevyhovující podmínky 2,6 – 2,76 

nevyhovující podmínky 2 - 2,59 

velmi nevyhovující podmínky 1,99 a méně 
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Tabulka 81: Intervaly kategorií pro pilíř hospodářského rozvoje 

 Kategorie Interval 

 
velmi vyhovující podmínky 3,9 a více 

vyhovující podmínky 3,66 – 3,89 

spíše vyhovující podmínky 3,5 – 3,65 

 

spíše nevyhovující podmínky 3,31 – 3,49 

nevyhovující podmínky 3,10 – 3,30 

velmi nevyhovující podmínky 3,09 a méně 

 

Tabulka 82: Intervaly kategorií pro pilíř životního prostředí 

 Kategorie Interval 

 
velmi vyhovující podmínky 3,16 a více 

vyhovující podmínky 2,86 – 3,15 

spíše vyhovující podmínky 2,7 – 2,85 

 

spíše nevyhovující podmínky 2,51 – 2,69 

nevyhovující podmínky 2,36 – 2,5 

velmi nevyhovující podmínky 2,36 a méně 

 

Tabulka 83: Zařazení obcí dle územních podmínek v jednotlivých pilířích 

Obec 

Územní podmínky Vyváženost Kategorie 
zařazení 

obce 
pro 

soudržnost 
společenství 
obyvatel (S) 

pro 
hospodářský 

rozvoj (H) 

pro životní 
prostředí 

(E) 

Dobrý 
stav 

Špatný 
stav 

Bohuslavice - - + E SH 3a 

Brníčko - + - H SE 3b 

Drozdov + + + SHE - 1  

Dubicko + + - SH E 2c  

Horní Studénky + - + SE H 2b  

Hoštejn + - - S HE 3c  

Hrabová + + + SHE - 1 

Hynčina - - + E SH 3a 

Jedlí - - + E SH 3a 

Jestřebí + - - S HE 3c  

Kamenná - - + E SH 3a 

Kolšov - - - - SHE 4 

Kosov + + + SHE - 1 

Lesnice - + + HE S 2a  

Leština + - - S HE 3c 

Lukavice + + + SHE - 1 

Nemile + + + SHE - 1 

Postřelmov + + + SHE - 1 

Postřelmůvek - + + E SH 3a 

Rájec - - - - SHE 4 

Rohle + + + SHE - 1 

Rovensko + + + SHE - 1  

Svébohov + + + SHE - 1 

Štíty - - + E SH 3a 

Vyšehoří + - + SE H 2b  

Zábřeh + + + SHE - 1 

Zborov - - + E SH 3a 

Zvole + - + SE H 2b  
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 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI 

Problémy k řešení v ÚPD jsou schematicky znázorněny v problémovém výkrese. Okruh problémů je dán 

vyhláškou č. 500/2006 Sb. Problémy se pro účely ÚAP rozlišují na závady (hygienické, urbanistické a 

dopravní) a střety záměrů s limity a vzájemné střety záměrů. Jednotlivé kategorie problémů mají svůj 

písemný kód pro označení problému. 

Tabulka 84: Kategorie problémů 

Kategorie problému  Označení (kód) 

Hygienická závada HZ 

Urbanistická závada UZ 

Dopravní závada DZ 

Střet záměru na provedení změn v území a limitu 
využití území 

ZL 

Vzájemný střet záměrů na provedení změn v 

území 

ZZ 

 

Seznam problémů k řešení v ÚPD je uveden v následující tabulce: 

Tabulka 85: Seznam problémů k řešení v ÚPD 

Označení Problém Obec 

Střety záměrů a limitů 

ZL1 střet - návrh napojení vodních zdrojů (ÚS VP1 a 
VP4) x výhradní ložisko č. 3062500 (štěrkopísky) 

Bohuslavice 

ZL2 střet - zastavitelná plocha x chráněné ložiskové 
území č. 78362 Dubicko (štěrkopísky) 

Bohuslavice 

ZL3 vodní nádrž Hoštejn x zastavěné území Drozdov 

ZL4 vodní nádrž Hoštejn x prvky ÚSES (RK 890) Drozdov 

ZL5 lokální biokoridor x zastavitelná plocha Dubicko 

ZL6 záplavové území Mor. Sázavy x zastavitelné plochy Hoštejn 

ZL7 úz. rezerva vodní nádrže Hoštejn x zastav. území Jedlí 

ZL8 úz. rezerva vodní nádrže Hoštejn x silnice III. tř. Jedlí 

ZL9 zastavitelná plocha x EVL Litovelské Pomoraví Lukavice 

ZL10 zastavitelná plocha x záplavové území Nemile 

ZL11 zastavitelná plocha x záplavové území Nemile 

ZL12 zastavitelná plocha x záplavové území Nemile 

ZL13 zastavitelná plocha x záplavové území Nemile 

ZL14 zastavitelná plocha x záplavové území Nemile 

ZL15 zastavitelná plocha x ochranné pásmo vodního 

zdroje 2. stupně 

Postřelmov 

ZL16 koridor přeložky silnice I/44 x EVL Litovelské 
Pomoraví 

Rájec 

ZL17 přeložka silnice I/43 x zastavěné území Štíty 

ZL18 střet návrhu ČOV Hněvkov se záplavovým územím 
a aktivní zónou záplavového území 

Zábřeh 

ZL19 střet záměru napojení vodních zdrojů s výhradním 

ložiskem č. 3062500 (štěrkopísky) 

Zvole 

ZL20 střet vodního zdroje VZ Bohuslavice s CHLÚ 

Dubicko 

Bohuslavice 

ZL21 střet vodního zdroje Hrabová s nevýhradním 
ložiskem Hrabová u Dubicka – Bohuslavice 

Dubicko 

ZL22 střet vodního zdroje Zvole s ložiskem výhradních 

surovin Zvole 

Zvole 
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Označení Problém Obec 

ZL23 střet vodních zdrojů v Leštině s ložiskem 

nevýhradních surovin Leština u Zábřeha 

Leština 

ZL24 střet ochranného pásma vodních zdrojů Hrabová s 
nevýhradním ložiskem Lesnice a výhradním 

ložiskem Vitošov - Lesnice 

Lesnice, Hrabová 

Střety záměrů navzájem 

ZZ1 přeložka silnice I/43 x zastavitelná plocha Štíty 

Urbanistické závady  

UZ1 nenavazující prvky lokálního ÚSES Bohuslavice 

UZ2 nenavazující prvky lokálního ÚSES Bohuslavice 

UZ3 chybí prvky lokálního ÚSES Brníčko 

UZ4 nenavazující prvky lokálního ÚSES Drozdov 

UZ5 lokální biokoridor přerušen zastavěným územím 
obce 

Dubicko 

UZ6 nenavazující prvky lokálního ÚSES Horní Studénky 

UZ7 chybějící prvek lokálního ÚSES Horní Studénky 

UZ8 chybějící prvek lokálního ÚSES Horní Studénky 

UZ9 zdevastovaný areál bývalého rekreačního tábora 

Jedelský mlýn 

Jedlí 

UZ10 chybějící propojení lokálních prvků ÚSES Leština 

UZ11 nenavazující prvky lokálního ÚSES na hranicích 
obcí 

Lukavice 

UZ12 chybějící prvky lokálního ÚSES Lukavice 

UZ13 nenavazující prvky lokálního ÚSES (Lupěné) Nemile 

UZ14 chybějící prvky lokálního ÚSES Postřelmov 

UZ15 nenavazující prvky lokálního ÚSES Postřelmůvek 

UZ16 nenavazující prvky lokálního ÚSES (Hněvkov) Zábřeh 

UZ17 nenavazující prvky lokálního ÚSES Zborov 

UZ18 nenavazující prvky lokálního ÚSES Zvole 

Hygienické závady 

HZ1 areál zemědělské výroby Bohuslavice 

HZ2 areál zemědělské výroby Drozdov 

HZ3 areál živočišné výroby zasahuje do ochranného 

pásma vodního zdroje obec. vodovodu Drozdov 

Drozdov 

HZ4 areál zemědělské výroby Dubicko 

HZ5 areál zemědělské výroby Horní Studénky 

HZ6 stará ekologická zátěž – U Rybníka Horní Studénky 

HZ7 negativní vlivy dopravy ze železniční trati na 

obytnou zástavbu 

Hoštejn 

HZ8 lom Vitošov - zdroj znečištění ovzduší Hrabová 

HZ10 areál zemědělské výroby Jedlí 

HZ11 areál zemědělské výroby Pobučí Jestřebí 

HZ12 areál zemědělské výroby Jestřebíčko Jestřebí 

HZ13 stará ekologická zátěž Pobučí Jestřebí 

HZ15 areál zemědělské výroby Kosov 

HZ16 stará ekologická zátěž – Rájec obalovna Leština, Rájec 

HZ17 ekologická zátěž – Olšanské papírny Lukavice Lukavice 

HZ18 stará ekologická zátěž - U Moravy Lukavice 

HZ19 stará ekologická zátěž - Slavoňov u Luk. - skládka Lukavice 

HZ20 zemědělský areál Vlachov - zdroj znečištění 
ovzduší 

Lukavice 

HZ21 ekologická zátěž MEP Postřelmov Postřelmov 

HZ22 areál zemědělské výroby Rájec 

HZ23 areál zemědělské výroby Rohle Rohle 

HZ25 areál zemědělské výroby Rovensko 
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Označení Problém Obec 

HZ26 stará ekologická zátěž Svébohov Svébohov 

HZ27 areál zemědělské výroby Březná Štíty 

HZ28 areál zemědělské výroby Crhov Štíty 

HZ29 stará ekologická zátěž - skládka Štíty Štíty 

HZ30 ohrožení zastavitelných ploch hlukem z přeložky 

silnice I/11 

Vyšehoří 

HZ31 negativní vliv železniční dopravy na obytnou 
zástavbu (Rudolfov) 

Zábřeh 

HZ32 stará ekologická zátěž - bývalý podnik Perla Zábřeh 

HZ33 stará ekologická zátěž - bývalý podnik Hedva Zábřeh 

HZ34 stará ekologická zátěž - Za mlýnem Zvole 

Dopravní závady 

DZ1 úrovňové křížení silnice II. třídy a železniční trati v 

centru města 

Zábřeh 
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 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ÚAP   územně analytické podklady 

ORP   obec s rozšířenou působností 

SO ORP   správní obvod obce s rozšířenou působností 

k.ú.   katastrální území 

DKM   digitální katastrální mapa 

KMD   katastrální mapa digitalizovaná 

ÚKM   účelová katastrální mapa 

SHP   shapefile 

POU   obec s pověřeným obecním úřadem 

ÚS   územní studie 

VPS   veřejně prospěšná stavba 

VPO   veřejně prospěšné opatření 

EVL   evropsky významná lokalita 

OP   ochranné pásmo 

ÚSES   územní systém ekologické stability 

ÚP   územní plán 

ÚPD   územně plánovací dokumentace 

ZÚR   zásady územního rozvoje 

CHKO   chráněná krajinná oblast 

ZCHÚ   zvláště chráněné území 

NP   národní park 

PRVKOK  Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje 

IDSOK   Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje 

MÚK   mimoúrovňová křižovatka 

IZS   integrovaný záchranný systém 

AČR   Armáda České republiky 

BPEJ   bonitovaná půdně ekologická jednotka 

CHOPAV  chráněná oblast přirozené akumulace vod 

OZKO   oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 

PM   particulate matter (polétavý prach) 

TKO   tuhý komunální odpad 

ČOV   čistička odpadních vod 

MŽP   Ministerstvo životního prostředí 

AOPK ČR  Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

NRBC   nadregionální biocentrum 

NRBK   nadregionální biokoridor 

RBC   regionální biocentrum 

RBK   regionální biokoridor 

LBC   lokální biocentrum 

LBK   lokální biokoridor 

VKP   významný krajinný prvek 

KES   koeficient ekologické stability 

TTP   trvalý travní porost 

VÚMOP   Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy 

ZPF   zemědělský půdní fond 

ŘSD ČR   Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

ZVN   zvláště vysoké napětí 

VVN   velmi vysoké napětí 

VTL   vysokotlaký 

STL   středotlaký 

RKC   rekreační krajinný celek 
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ÚSKP   Ústřední seznam kulturních památek 

GIS   geografický informační systém 

ČSÚ   Český statistický úřad 

č.p.   číslo popisné 

MO ČR   Ministerstvo obrany České republiky 


