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Úvod 

 

 

Sociodemografická analýza území obce s rozšířenou působností (ORP) Konice slouží 

především potřebám projektu Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb 

Konicka (dále pod názvem Komunitní plánování sociálních služeb nebo pod zkratkou KPSS) a 

potřebám Střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji.  

Sociodemografická analýza navazuje na Sociodemografickou analýzu zpracovanou v roce 

2014 a je zaměřena na porovnání dat uplynulých let a zachycení vývojových trendů.  

Sociodemografická analýza tak nepostihuje všechny aspekty rozvoje daného území, ale 

je orientována jen na ty údaje, které budou významné při tvorbě střednědobého plánu.  

Zdrojem dat jsou statistické údaje z České statistického úřadu, úřadu práce, Policie ČR a MPSV 

ČR a informace získané z rozhovorů se starosty a zaměstnanci obecních úřadů. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1 Základní údaje o území 

 

 

Správní území ORP Konice má celkovou rozlohu 177,9 km2 a žije zde přibližně 11,3 tisíce 

obyvatel. Svoji rozlohou zaujímá jen 3,4 % území Olomouckého kraje a je druhým nejmenším 

ORP v rámci kraje. Správní území se skládá z celkového počtu 38 katastrálních území, které 

tvoří 21 obcí:. Konice, Kladky, Ludmírov, Hvozd, Polomí, Hačky, Bohuslavice, Šubířov, 

Dzbel, Jesenec, Březsko, Ochoz, Rakůvka, Raková u Konice, Skřípov, Budětsko, Horní 

Štěpánov, Brodek u Konice, Suchdol, Stražisko a Lipová. (Viz mapa SO ORP Konice.) 

Centrem ORP je město Konice, které jako jediné má statut města. Všechny obce ORP Konice 

– s výjimkou 1 obce – tvoří Mikroregion Konicko. ORP Konice je součástí okresu Prostějov, 

resp. Olomouckého kraje. ORP Konice leží v severozápadní části okresu Prostějov a sousedí s 

okresy Olomouc, Blansko a Svitavy. Velmi různorodě jsou plochy rozloženy v jednotlivých 

obcích ORP Konice, velký podíl má lesní půda (lesy Drahanské, Konické a Zábřežské 

vrchoviny, Ptenské polesí aj.), malé zastoupení mají vodní plochy. Na území ORP Konice se 

nenachází žádné velké rybníky ani řeky, jsou zde pouze vodní toky v podobě říček a potoků 

(Romže, Brodecký potok, Bukovanka, Okluka, Šumice aj.). 
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2 Obyvatelstvo 

 

Následující podkapitoly se zaměří na vývoj počtu obyvatel v jednotlivých obcích i za celé 

vymezené území, což umožní srovnávat vývoj u jednotlivých obcí v čase. Pro analýzu vývoje 

počtu obyvatel je důležité sledovat celkový přírůstek obyvatel, který je tvořený přirozeným 

přírůstkem obyvatel (živě narození a zemřelí) a migračním přírůstkem obyvatel (přistěhovalí a 

vystěhovalí). Další analyzovanou oblastí je věková struktura obyvatel a s tím spojený index 

stáří a vzdělanostní struktura obyvatelstva. Poslední podkapitolou je pak odhad vývoje počtu 

obyvatel do budoucna.  

 

2.1 Vývoj počtu obyvatel  

Vývoj počtu obyvatel je sledován v letech 2007 – 2016. Z dostupných dat je zřejmé, 

že celkový počet obyvatel v průběhu let klesá. Zatímco v roce 2007 žilo na území ORP Konice 

celkem 11 348 osob, tak v roce 2016 to bylo 10 754 osob. Rozdíl mezi těmito roky je 594 osob, 

což tvoří úbytek 5% z celkového počtu obyvatel v roce 2007. Celkový počet obyvatel má od 

roku 2007 klesající tendenci, přičemž se průměrně jedná o úbytek 66 obyvatel ročně. Nejvyšší 

úbytek počtu obyvatel byl zaznamenán v letech 2009 (- 102 obyvatel), 2015 (- 85 obyvatel), 

2014 (- 75 obyvatel) a v roce  2016 (- 70 obyvatel).  

Při pohledu na vývoj genderové struktury v ORP Konice mezi lety 2007 až 2016 je zřejmý 

propad celkového počtu zastoupení mužské i ženské populace, což koresponduje s vývojem 

počtu obyvatel ve stejném období. Zajímavý je fakt záměny převažující genderové skupiny. 

Zatímco v roce 2007 žilo na území ORP Konice o 98 žen více než mužů, tak v roce 2016 

převyšuje počet mužů počet žen o  24 osob. Celkový rozdíl v zastoupení mužů a žen je v obou 

krajních letech sledovaného období nízký, nicméně sledovaný vývoj ukazuje rychlejší pokles 

počtu žen než počtu mužů. Mezi lety 2007 a 2016 se počet mužů snížil celkem o 236 osob, což 

tvoří 4,2% z celkového počtu mužů v roce 2007. Ve stejném období se počet žen snížil celkem 

o 358 osob, což tvoří 6,3% z celkového počtu žen v roce 2007. 

 

 

 

 



Graf č.1 – Počet obyvatel v členění muži a ženy v ORP Konice 2007 - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Počet obyvatel v jednotlivých obcích 

Vývoj počtu obyvatel v jednotlivých obcích ORP Konice je zajímavý sám o sobě. Jeho 

sledováním lze poznamenat vývoj jednotlivých částí regionu. Ve výsledku tak můžeme 

odhadovat, které části regionu nejvíce ovlivnili celkový vývoj počtu obyvatel ve sledovaném 

období, tedy v letech 2007 – 2017.  

Obce Konice, Horní Štěpánov a Brodek u Konice jsou obcemi s nejvyšším počtem obyvatel, a 

to jak v roce 2007, tak v roce 2017. Obce Hačky, Rakůvka a Polomí byly v roce 2007 obcemi 

s nejnižším počtem obyvatel. V roce 2017 byl tento výčet obcí s nejnižším počtem obyvatel 

stejný, přičemž došlo ke změně v pořadí. V tomto roce byla obcí s nejnižším počtem obyvatel 

obec Rakůvka, druhou obec Hačky a na třetím místě zůstala obec Polomí. U obcí Ludmírov-

Milkov a Ponikev nejsou data za sledované období dostupná, což je způsobeno tím, že jsou obě 

součástí obce Ludmírov.  
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Na vývoj počtu obyvatel lze dále nahlížet dvojí optikou, a to proměnou v jednotkách a 

procentuální proměnou: 

2.3 Vývoj počtu obyvatel v jednotlivých obcích optikou proměny v jednotkách 

počtu obyvatel 

Vývoj počtu obyvatel v jednotkách je v jednotlivých obcích ORP Konice odlišný. Z celkového 

souhrnu je zřejmé, že nejvyšší pokles obyvatel mezi roky 2007 a 2017 zaznamenaly obce 

Brodek u Konice (- 122 obv.), Horní Štěpánov (- 105 obv.) a město Konice (- 90 obv.). Nejnižší 

úbytek obyvatel, ve sledované období, zaznamenaly obce Stražisko (- 0 obv.), Ochoz (- 3 obv.) 

a Ludmírov (- 15 obv.). Přírůstek obyvatel byl zaznamenán v obcích Budětsko (+ 11 obv.), 

Hačky (+ 3 obv.), Polomí (+ 7 obv.) a Raková u Konice (+1 obv.). Z těchto dat vyplývá, že 

nejvyšší počet obyvatel byl zaznamenán v obci Budětsko.   

 

2.4 Vývoj počtu obyvatel v jednotlivých obcích optikou procentuální proměny 

počtu obyvatel 

Vývoj počtu obyvatel v procentuální proměně počtu obyvatel se v zásadě u většiny obcí 

pohybuje do 10% míry úbytku počtu obyvatel za sledované období, tedy v rozdílu mezi roky 

2007 a 2017. Výjimkou jsou obce Brodek u Konice, Rakůvka a Šubířov, přičemž v obci Brodek 

u Konice došlo k poklesu počtu obyvatel o 13%, v obci Rakůvka o 14% a v obci Šubířov o 

11%. K nejvyššímu procentuálnímu poklesu obyvatel došlo v obci Rakůvka. Sledujeme-li 

nejnižší procentuální pokles počtu obyvatel v jednotlivých obcích, pak je z dostupných dat 

zřejmé, že nejnižší pokles obyvatel byl zaznamenán v obcích Stražisko (pokles 0%), Raková u 

Konice (pokles 0%) a Ochoz (pokles 2%). Procentuální přírůstek počtu obyvatel takřka 

koresponduje s jednotkovým přírůstkem počtu obyvatel, a to kromě obce Raková u Konice, kde 

se jednotkový přírůst obyvatel rovná 0% v procentuální proměně obyvatelstva. Nejvyšší 

procentuální přírůstek počtu obyvatel byl zaznamenán v obci Polomí, kde došlo k nárůstu 

obyvatel o 5%.  

Celkový vývoj obyvatel je ovlivněn především migrací a poměrem natality a mortality 

populace. 

 

 



Tabulka č. 1 – Počet obyvatel v jednotlivých obcích ORP Konice 2007 - 2017 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Správní obvod 

celkem 

11 

348  

11 

297  

11 

195  

11 

149  

11 

099  

11 

049  

10 

984  

10 

909  

10 

824  

10 

754  

10 

744  

Bohuslavice 471  471  466  462  456  446  446  447  446  448  444  

Brodek u Konice 934  922  910  913  913  895  883  860  840  825  812  

Březsko 231  220  211  213  211  213  216  216  213  210  214  

Budětsko 405  407  402  408  417  434  429  436  431  421  416  

Dzbel 275  265  258  253  262  259  257  258  252  249  247  

Hačky 96  104  105  107  103  102  102  102  101  98  99  

Horní Štěpánov 1 

007  

1 

012  

993  987  973  957  945  946  936  926  902  

Hvozd 652  635  625  630  633  646  647  619  617  622  631  

Jesenec 310  302  300  300  285  276  289  284  297  290  286  

Kladky 383  380  371  359  361  364  363  359  353  354  348  

Konice 2 

893  

2 

894  

2 

884  

2 

888  

2 

857  

2 

840  

2 

805  

2 

793  

2 

773  

2 

757  

2 

803  

Lipová 760  755  763  753  744  736  716  711  716  724  731  

Ludmírov 586  587  570  574  575  569  577  568  568  570  571  

Ludmírov-

Milkov 

 x   x   x   x   x   x   x   x  x  x  x  

Ochoz 197  193  188  187  196  190  190  192  192  203  194  

Polomí 143  148  143  144  148  149  150  152  152  149  150  

Ponikev  x   x   x   x   x   x   x   x  x  x  x  

Raková u 

Konice 

201  200  206  209  205  201  205  206  203  205  202  

Rakůvka 111  110  107  102  105  104  106  98  97  92  95  

Skřípov 347  356  352  357  344  343  342  347  342  330  324  

Stražisko 431  429  442  434  438  434  424  435  437  432  431  

Suchdol 651  651  644  621  623  629  631  623  621  612  608  

Šubířov 264  256  255  248  250  262  261  257  237  237  236  

 

 



2.5 Migrace 

Na migraci můžeme pohlížet optikou vnitřní migrace, anebo optikou přistěhovalých a 

vystěhovalých osob z ORP Konice.  

Vnitřní migrace je faktorem, který ovlivňuje celkové rozpoložení obyvatelstva v rámci ORP 

Konice a může tak mít výrazný vliv na složení obyvatel v některých obcích. V současné době 

nejsou dostupná data, ze kterých by explicitně vyplývala podoba a stav vnitřní migrace v ORP 

Konice. Díky tomu můžeme jen předpokládat obecné migrační mechanismy, ke kterým běžně 

dochází. Jsou jimi např. zaměstnanostní migrace, migrace spojená se vzdělávacím systémem a 

migrační trendy. Migrace spojená se zaměstnáním může být spojena se změnou trvalého 

bydliště a její příčinou je změna zaměstnání anebo snaha o získání zaměstnání (což může být 

zdrojem pro otázku, zda a jakým způsobem ovlivnit pobídku zaměstnání v konkrétní obci, příp. 

jaké nabídnout benefity pro bydlení v dané obci, přestože konkrétní osoba bude za zaměstnáním 

dojíždět do obce jiné). Migrace spojená se vzdělávacím systémem většinou neobsahuje změnu 

trvalého bydliště, ale přináší jiné dopady – např. vzdělávací atraktivita některé obce v rámci 

ORP Konice a s tím spojená zvýšená potřeba služeb obecně, tedy i služeb sociálních a 

vzdělávacích. Ve většině případů mluvíme o pobytech studentů na internátech, apod. Migrační 

trendy obsahují typologii trendů, které jsou provázány se společenským vývojem, ekonomickou 

situací a životní úrovní jednotlivců. Můžeme tak mluvit např. o stěhování se z měst do blízkých 

obcí (což má vést k otázce, zda a jakým způsobem tento trend ve vztahu ke své obci 

podporovat).  

Migrace, nahlížena optikou přistěhovalých a vystěhovalých osob z ORP Konice, je sledována 

za období let 2007 až 2017. V následujícím textu budeme hovořit o míře migrace, která je 

součtem počtu přistěhovalých a vystěhovalých osob a má ve výsledku pozitivní anebo zápornou 

hodnotu.  

Ve sledovaném období dosáhla migrace z a do ORP Konice svého vrcholu v letech 2009 a 

2017, přičemž v roce 2009 dosáhla nejvyšší záporné hodnoty (- 66 osob) a v roce 2017 nejvyšší 

pozitivní hodnoty (+ 21 osob). Sledované období, z hlediska časové osy, lze rozdělit do 

několika vývojových etap. První etapa probíhala od roku 2007 do roku 2009, kdy postupně 

narůstala záporná hodnota míry migrace. Rozdíl mezi roky 2007 a 2009 byl výrazný. Zatímco 

v roce 2007 byla záporná hodnota 10 osob, tak v roce 2009 to bylo 66 osob. Rozdíl mezi těmito 

roky znázorňuje nárůst záporné hodnoty o 56 osob. V následujících dvou letech došlo nejprve 

k výraznému poklesu záporné hodnoty (v roce 2010 byla záporná hodnota 11 osob) a následně 

k proměně v hodnotu pozitivní (v roce 2011 byla pozitivní hodnota 6 osob). Třetí etapa tohoto 



vývoje probíhala v letech 2012 až 2015, kdy opět docházelo k nárůstu záporné výsledné 

hodnoty míry migrace, avšak rozdíl mezi oběma krajními roky činil 23 osob a tedy nebyl tak 

výrazný jako v etapě první. Roky 2016 a 2017 reprezentují poslední vývojové období, ve 

kterém došlo nejprve k poklesu záporné hodnoty v roce 2015 na 9 osob, a následně v roce 2017 

dosáhla pozitivní hodnota hodnoty 21 osob, čímž byla dosažena nejvyšší pozitivní míra migrace 

ve sledovaném období. Obecně lze říci, že celková míra migrace ve sledovaném období kolísá 

mezi pozitivní a zápornou hodnotou a má tak nepravidelnou sinusoidní podobu, která v průběhu 

sledovaného období vedla k celkovému zlepšení migrační situace.  

Vývoj migrace ve sledovaném období byl v jednotlivých obcích odlišný. V součtu jednotlivých 

let dosáhly  

nejvyšší pozitivní hodnoty míry migrace tyto obce: Jesenec (63 osob), Ludmírov (44 osob), 

Stražisko (32 osob). Nejnižší záporné hodnoty dosáhly obce: Skřípov (2 osoby), Šubířov (3 

osoby), Rakůvka (7 osob). Nejvyšší záporné hodnoty dosáhly v součtu let obce: Brodek u 

Konice (95 osob), Horní Štěpánov (67 osob), Konice (60 osob).  

 

Tabulka č. 2 – Migrace v jednotlivých obcích ORP Konice 2007 - 2017 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Správní obvod 

celkem 

-10  -25  -66  -11  6  -14  -34  -36  -37  -9  21  

Bohuslavice -4  2  -1  1  1  -11  -2  1  2  1  -1  

Brodek u Konice -10  -17  -11  6  7  -7  -8  -20  -11  -15  -9  

Březsko -6  -11  -8  4  -5  2  4  2   -   -  4  

Budětsko -23  5  -6   -  3  14  -7  4  -4  -10  -5  

Dzbel -2  -8  -7  -4  7  -2  2  2  -5   -  -1  

Hačky -2  7  1  3  -1  1  3   -  2  -3  2  

Horní Štěpánov 7  4  -15  -9  -1  -21  -7  1  2  -9  -19  

Hvozd -2  -12  -11  3  12  14  -5  -27  -2  7  9  

Jesenec -4  1  13  8  -6  -1  21  8  15  5  3  

Kladky -1  1  -10  -12  -4  4  3  -2  -6  1  -3  

Konice 5  -2  -11  -6  -24  -11  -31  -13  -10  -6  49  

Lipová -3  -1  10  -2  -2  -7  -20  4  9  11  6  

Ludmírov 18  2  -4  13  13  -8  6  -2   -  4  2  



Ludmírov-

Milkov 

 x   x   x   x   x  x   x   x  x  x  x  

Ochoz 2  -5  -5   -  5  -7   -  2  -1  8  -8  

Polomí 1  2  -5   -  2  1  1  1  -1  -1  1  

Ponikev  x   x   x   x   x   x   x   x  x  x  x  

Raková u 

Konice 

  -   -2  6  2   -  -3  2  4  -3  2  -1  

Rakůvka   -   -1  -3  -2  3  -1  1  -4  -1  -2  3  

Skřípov 5  9  -4  11  -7  -1   -  4  -7  -7  -5  

Stražisko 8  4  13  -3  -1  3  -3  14  2  -1  -4  

Suchdol -2  2  -7  -18  -2  12  5  -10  1   -  -4  

Šubířov 3  -5  -1  -6  6  15  1  -5  -19  6  2  

2.6 Porodnost a úmrtnost 

Druhou výraznou proměnnou vývoje počtu obyvatel je poměr mezi nativitou a mortalitou, tedy 

porodností a úmrtností obyvatel. Zatímco v roce 2007 zemřelo na území ORP Konice o 27 osob 

více než se narodilo, tak v roce 2017 byl tento rozdíl vyšší o 4 osoby. V roce 2017 převyšoval 

počet zemřelých počet nově narozených o 31 osob. Po celé sledované období trvá prvenství 

počtu zemřelých nad počtem nově narozených osob, ale zároveň je nutné konstatovat, že vývoj 

v jednotlivých letech není lineární. Nejvyšší rozdíl mezi zemřelými a nově narozenými byl 

zaznamenán v roce 2016, kdy zemřelo o 61 osob více, než se nově narodilo. Nejnižší rozdíl 

mezi mortalitou a nativitou byl zaznamenán v roce 2007, kdy zemřelo o 27 osob více, než se 

narodilo. V roce 2008 se za sledované období narodil nejvyšší počet osob, a to celkem 126 

osob. Bylo by zajímavé mít možnost porovnat rozdíl mezi nově narozenými a zemřelými 

v jednotlivých letech s počtem potratů za stejné období. Statická data o aborci však nejsou za 

území ORP Konice dostupná. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Graf č. 2 – Počet narození a počet úmrtí v ORP Konice 2007 – 2017 

 

2.7 Věková struktura obyvatel  

Věková struktura obyvatel ORP Konice je popisována za roky 2007 až 2016, za kterou jsou 

dostupná statistická data.  

Z dostupných dat vyplývá, že obyvatelstvo ORP Konice stárne, přičemž je potřebné zdůraznit, 

že počet osob v ekonomicky aktivním věku výrazně převyšuje počet osob ekonomicky 

neaktivních. Za ekonomicky neaktivní jsou obecně považovány skupiny obyvatel ve věku 0-14 

let a 65+ let. V roce 2007 žilo na území ORP Konice 7 882 obyvatel v ekonomicky aktivním 

věku a 3 466 ekonomicky neaktivních obyvatel. V roce 2016 žilo na stejném území 7 082 osob 

v ekonomicky aktivním věku a 3 672 ekonomicky neaktivních obyvatel. Z dostupných dat je 

zřejmé, že se rozdíl mezi ekonomicky aktivními a ekonomicky neaktivními věkovými 

skupinami obyvatelstva snižuje. Zásadní vliv na tento jev spočívá v takřka lineárním růstu počtu 

osob ve věkové skupině 65+ a takřka lineárním klesání věkových skupin 0 – 14 let a 15 -  64 

let. 

Rychlost proměny počtu osob v jednotlivých věkových skupinách lze nahlížet procentuální 

proměnou v roce 2016 oproti roku 2007, a to především díky takřka lineárnímu pohybu 

proměny počtu osob v jednotlivých věkových skupinách. Zatímco v roce 2007 žilo na území 
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ORP Konice celkem 1 620 osob ve věkové skupině 0 – 14 let, tak v roce 2016 bylo těchto osob 

1 469. Rychlost proměny věkové skupiny 0 – 14 let je ve sledovaném období definována 

poklesem o 9% za 9 let. V roce 2007 žilo na území ORP Konice celkem 7 882 osob ve věkové 

skupině 15 – 64 let. V roce 2016 žilo na stejném území celkem 7 082 osob ze stejné věkové 

skupiny. Rychlost proměny věkové skupiny 15 – 64 let je ve sledovaném období definována 

poklesem o 10% za 9 let. Poslední sledovanou věkovou skupinou je skupina 65 +. V roce 2007 

žilo na území ORP Konice 1 846 a v roce 2016 celkem 2 203 osob z této věkové skupiny. 

Rychlost proměny věkové skupiny 65 + je ve sledovaném období definována nárůstem o 19% 

za 9 let.  

 

Graf č. 3 – Věková struktura obyvatel ORP Konice 2007 – 2016 

 

 

V kontextu proměny věkové struktury obyvatelstva na území ORP Konice je logické, že 

dochází ke zvyšování průměrného věku obyvatel ORP Konice. V roce 2007 byl průměrný věk 

obyvatel 40,9 let a v roce 2016 to bylo již 43,5 let. Mezi těmito krajními roky sledovaného 

období vzrostl průměrný věk obyvatel ORP Konice o 3,4 roku.  
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Graf č. 4 – Průměrný věk obyvatel ORP Konice 2007 - 2016  

 

 

Častou používanou charakteristikou věkové struktury obyvatelstva je index staří, který 

vypovídá o stárnutí populace. Tento index znázorňuje, kolik obyvatel nad 65 let připadá na 100 

dětí ve věku do 15 let. Je-li výsledná hodnota vyšší než 100, pak převyšuje podíl starších 

obyvatel nad podílem dětských obyvatel. Optimální hodnotou je minimální hodnota. V případě 

ORP Konice je ve sledovaném období 2007 – 2016 tato hodnota vyšší než 100 a po celé toto 

období postupně narůstá, přičemž větší zastoupení zde mají ženy oproti mužům. 
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Graf č. 5 -   Index stáří obyvatel ORP Konice v členění muži a ženy v letech 2007 – 2016 

 

2.8 Vzdělanostní struktura obyvatel  

Vzdělanostní struktura obyvatelstva je členěna do pěti kategorií: 1. Bez vzdělání, 2. Základní 

vzdělání (včetně nedokončeného), 3. Střední vzdělání bez maturity, 4. Střední vzdělání 

s maturitou a vyšší odborné vzdělání, 5. Vysokoškolské vzdělání.  

V případě ORP Konice jsou data o vzdělanostní struktuře obyvatelstva k roku 2011, což je 

v tuto chvíli poslední rok, ke kterému jsou tato data dostupná. Je zřejmé, že většina obyvatel na 

území ORP Konice patří do 3. a 4. kategorie vzdělanostní struktury. V míře zastoupení 

následuje kategorie 2., dále kategorie 5. a až na posledním místě kategorie 1., která je 

zastoupena pouze 50 osobami.  
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Graf č. 6 – Rozdělení obyvatel ORP Konice dle nevyššího dosaženého vzdělání k roku 2011 

 

2.9 Odhad vývoje počtu obyvatel 

Z výše uvedených dat a jejich interpretace lze očekávat, že ve vymezeném území bude 

docházet i nadále k trvalému poklesu celkového počtu obyvatel. S poklesem počtu obyvatel je 

spojeno i to, že i nadále poroste počet obyvatel ve věku 65+ na úkor obyvatel ve věku 0-14 let, 

což způsobuje demografické stárnutí populace. Se stárnutím populace souvisí i to, že přirozený 

přírůstek obyvatel je záporný a tendence nasvědčují, že tomu tak bude i do budoucna. Možnost, 

jak ovlivnit celkový počet obyvatel, je spíše přes migraci, tzn. obecní politikou motivovat 

zejména mladé rodiny s dětmi, aby se do území přistěhovaly nebo se z území naopak 

nevystěhovávaly. 

Co se týče vzdělanostní struktury, lze obecně říci, že je v území nižší než 

celorepublikový průměr, avšak dochází k trvalému růstu počtu obyvatel s vyšším vzděláním. 

Právě po lidech s vyšším vzděláním je v území stále větší poptávka na trhu práce, kterou se 

nedaří uspokojit. I přes snahu obcí lze očekávat, i s ohledem na obecné demografické trendy, 

že bude klesat počet obyvatel a lidé budou stárnout (viz rostoucí průměrný věk). Je proto 

potřeba se připravit zejména na trend stárnutí populace a nárůst počtu obyvatel ve věku 65+. 
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3 Nezaměstnanost 

 

V této kapitole se zabýváme nezaměstnaností na zemí ORP Konice, přičemž vycházíme 

z dostupných dat za roky 2007 – 2017 (dle MPSV) 

3.1 Analýza nezaměstnanosti  

V letech 2007 až 2017 dochází na území ORP Konice nejprve ke zhoršování pracovní situace 

– klesá množství pracovních míst, zvyšuje se nezaměstnanost i počet uchazečů na jedno 

pracovní místo. (Data jsou převzata z MPSV, výsledky jsou zaznamenány ročně vždy k 31. 12. 

přičemž data z roku 2012 nejsou dostupná.)  

 

Graf č. 7 – Počet nezaměstnaných, volných pracovních míst a počty uchazečů o zaměstnání 

 

 

Vrchol této nepříznivé tendence a zároveň zlomovým rokem je rok 2010. Tento rok 

zaznamenáváme 816 uchazečů a pouze jedno jediné volné místo evidované na ÚP, 

nezaměstnanost dosahuje 10%. V následujících letech dochází ke snižování nezaměstnanosti, 

přibývání pracovních míst i snižování počtu uchazečů na jedno pracovní místo. V roce 2017 už 

nezaměstnanost klesá na pouhých 2,6% a počet uchazečů na jedno pracovní místo je rekordně 

nízká- 2,6 uchazeče na jedno pracovní místo. Ideální stav napomáhající lidem najít práci, jinak 
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to ovšem mohou vidět zaměstnavatelé, kteří hledají vhodné uchazeče i přes půl roku. Podivně 

nízké nezaměstnanosti v kombinaci s relativně nízkými platy, za které by v Olomouci nikdo 

možná ani nepracoval, si všimly i noviny: 

Rekordně nízkou nezaměstnanost má odlehlá a chudá oblast Konicka na Prostějovsku, která je 

jinak známá hlavně špatným dopravním spojením, rozbitými cestami a malým počtem volných 

pracovních míst. V podobných regionech na severu Olomouckého kraje je přitom lidí bez práce 

i třikrát víc. …  

„Lidé zde prostě chtějí pracovat. Buď nemají na výběr, nebo je to zdejší mentalitou. Jinak si to 

nedovedu vysvětlit,“ uzavírá starosta Konice 

(Zdroj: https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/nezamestnanost-konicko-paradox-urad-prace-

mzdy.A151029_2201791_olomouc-zpravy_stk) 

Počet uchazečů o zaměstnání ovšem nemusí zahrnovat všechny nezaměstnané osoby, protože 

stále existuje určitá skupina nezaměstnaných a neevidovaných osob. Nicméně z grafu níže je 

dobře patrné, že situace se v roce 2011 začala proměňovat a od roku 2014 je ne jenom nižší než 

hodnota v olomouckém kraji, ale j i nižší než republikový průměr.  

 

Graf č. 8 – Vývoj nezaměstnanosti v porovnání s krajem a republikovým průměrem 

 

 

Celková míra nezaměstnanosti se ve sledovaném období výrazně snížila, což ale koresponduje 

s i celostátním vývojem míry nezaměstnanosti, která po překování problematického období 
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Míra nezaměstnanosti v jednotlivých obcích ORP Konice se v roce 2015 pohybovala max. do 

výše 5,2%, a to konkrétně v obci Ludmírov. Druhou nejvyšší míru nezaměstnanosti měla 

v tomto roce obec Dzbel, a to 5%. V roce 2016 docházelo k proměnlivému vývoji 

v jednotlivých obcích, tedy v některých obcích docházelo k nárůstu a v jiných poklesu míry 

nezaměstnanosti. Nejvyšší nárůst byl v tomto roce zaznamenán v obci Hačky, kde se míra 

nezaměstnanosti vyšplhala na 6,2%, přičemž v roce 2015 to bylo 3,1%. Nejnižší pokles 

sledované míry byl v roce 2016 zaznamenán v obci Ochoz, kde výsledná hodnota klesla na 0% 

a v roce 2017 zůstala stejná.  

Z časového hlediska se míra nezaměstnanosti v roce 2017 snížila oproti roku 2015 takřka ve 

všech obcích, kromě obce Březsko (nárůst o 1,8%), Jesenec (nárůst o 0,7%) a Kladky (nárůst o 

1,4%). Max hranice míry nezaměstnanosti se v roce 2017 pohybovala do 4,2%, což je případ 

obce Kladky.  

V roce 2015 byla nejnižší míra nezaměstnanosti v obci Březsko, Ochoz a Hačky. Ve stejném 

roce byla nejvyšší míra nezaměstnanosti zaznamenána v obcích Ludmírov, Dzbel a Šubířov. 

V roce 2017 byla nejnižší míra nezaměstnanosti v obcích Ochoz, Budětsko a Suchdol. Nejvyšší 

míra nezaměstnanosti byla v tomto roce zaznamenána v obcích Kladky, Skřípov a Šubířov.  

 

Tabulka č. 3 – Nezaměstnanost v obcích ORP Konice 2015 - 2017 

Obec 2015 2016 2017 

Bohuslavice 3,10% 2,50% 1,30% 

Brodek u Konice 3,60% 3,10% 1,30% 

Březsko 2% 3,40% 2,80% 

Budětsko 3,20% 2,60% 1,20% 

Dzbel 5% 2,90% 3% 

Hačky 3,10% 6,20% 1,60% 

Horní Štěpánov 3,70% 3,80% 2,20% 

Hvozd 4,10% 4,10% 2,70% 

Jesenec 3,10% 3,10% 3,80% 

Kladky 2,80% 2,50% 4,20% 

Konice 3,60% 3% 2,70% 

Lipová 3,20% 3,20% 2,80% 

Ludmírov 5,20% 5,70% 2,60% 

Ludmírov-Milkov X X X 

Ochoz 3% 0% 0% 



Polomí 3,70% 2,80% 1,90% 

Ponikev X X X 

Raková u Konice 4,40% 4,30% 2,20% 

Rakůvka 3% 1,50% 1,60% 

Skřípov 4,40% 5,50% 4% 

Stražisko 4% 2,90% 3,40% 

Suchdol 3,50% 3,30% 1,30% 

Šubířov 4,70% 5,70% 3,70% 

3.2 Struktura nezaměstnanosti  

Struktura nezaměstnanosti vychází ze stejných dat mezi lety 2007 – 2017. Z grafu je sice 

viditelná výrazná proměna procentuálních hodnot v čase, ale tyto změny jsou poměrně relativní 

kvůli neustále se měnícímu počtu uchazečů o zaměstnání. Abych to vysvětlil: v roce 2007 je 

20,6 % nezaměstnaných uchazečů se zdravotním postižením, v roce 2014 je to 13,3%. Ovšem 

oba roky jde o stejný počet uchazečů, tj. 73. Procentuální poměr je velmi odlišný z důvodu 

proměny celkového počtu uchazečů o zaměstnání. Ze stejného důvodu přikládám i tabulku č. 4 

s absolutními čísly pro porovnání a ověření stavu nezaměstnanosti.  

Z grafu a tabulky je patrné, že vyšší míra nezaměstnanosti sice zvyšuje počet uchazečů se 

zdravotním postižením, ale v absolutních číslech se hodnoty mění jen mírně – jde o nárůst 

zhruba 70% (minimální hodnota je 63 a maximální 108). U hodnoty dlouhodobá 

nezaměstnanost tento nárůst osciluje kolem 300% a u absolventů jde dokonce o nárůst o 1100%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Graf č. 9 - Struktura nezaměstnanosti – poměrové zobrazení 

 

 

 

 Tabulka č. 4 – Struktura nezaměstnanosti – absolutní čísla 

 

Z toho můžeme vyvozovat, že nezaměstnanost v regionu právě nejvíce ohrožuje absolventy a 

naopak zdravý trh práce se vyznačuje minimálním množstvím absolventů registrovaných na 

ÚP. Dalším ne méně problematickým bodem je dlouhodobá nezaměstnanost. Přestože 

poměrový nárůst uchazečů o zaměstnání s délkou evidence nad 12 měsíců není tak výrazný 

jako u absolventů, jde o skupinu zdaleka nejpočetnější a tedy mající dopad na největší množství 

jednotlivců, potažmo rodin v kraji.  V době s vyšší pracovní nezaměstnaností dosahují 

dlouhodobě nezaměstnaní až ke 40% všech uchazečů. Je tedy třeba prevenci dlouhodobé 

nezaměstnanosti patřičně věnovat pozornost v regionálním plánování a lokální politice 

zaměstnanosti.  
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měsíců 
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4 Zadluženost 

 

Zadluženost se obecně považuje za stav, ve kterém jsou některé aktivity konkrétní osoby 

financovány cizím kapitálem (např. úvěry, hypotéky). Druhým stupněm je stav, který nazýváme 

předlužení. Obecně se má za to, že předlužené osoby jsou dlužníky s více věřiteli, přičemž 

součet jejich finančních závazků převyšuje hodnotu jejich majetku.  

Pro tento text jsme si vypůjčili slovo zadluženost a chápeme ho zde jako synonymum dluhové 

problematiky. V následujícím textu se budeme zabývat tématem exekucí, které jsou statisticky 

dostupné. Ze stavu exekucí lze pouze předluženost obyvatel předpokládat. V rámci tohoto 

tématu budeme sledovat období let 2016 a 2017. 

Z dostupných dat je zřejmé, že v roce 2017 byl podíl osob v exekuci nepatrně vyšší než v roce 

2016. To stejné platí pro průměrný počet exekucí na jednoho obyvatele ORP Konice v exekuci. 

V roce 2016 bylo v exekuci 8,24% obyvatel sledovaného území  a v roce 2017 to bylo 8,41% 

obyvatel. V roce 2016 byl průměrný počet exekucí na dlužníka 5 exekucí, přičemž v roce 2017 

to bylo 5,1 exekucí na jednoho dlužníka.  

 

Graf č. 10 – Podíl exekucí obyvatel a průměrný počet exekucí na obyvatele v exekuci 2016 - 

2017 
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Z celkového počtu 21 obcí došlo mezi sledovanými roky k poklesu podílu obyvatel v exekuci 

celkem v 7 obcích. Byli jimi obce Kladky, Brodek u Konice, Ludmírov, Hvozd, Jesenec, 

Polomí a Rakůvka. Průměrný procentuální pokles podílu obyvatel v exekuci byl v ORP Konice 

0,9%, přičemž nejvyšší pokles byl zaznamenán u obcí Brodek (pokles o 1,48%), Rakůvka 

(pokles o 1,19%) a Jesenice (pokles o 1,15%).  

U dalších 7 obcích (Budětsko, Bohuslavice, Dzbel, Lipová, Březsko, Ochoz a Hačky) zůstala 

podíl obyvatel v exekuci v roce 2017 stejný, jako v roce 2016.  

K nárůstu procentuálního podílu obyvatel v exekuci došlo v obcích Skřípov, Horní Štěpánov, 

Raková u Konice, Šubířov, Konice, Stražisko a Suchdol. Průměrně narůstal podíl počtu 

obyvatel v exekuci o 0,6%, přičemž k nejvyššímu nárůstu došlo v obci Stražisko (nárůst o 

1,07%) a Skřípov (nárůst o 0,68%).  

Nejvyšší procentuální podíl obyvatel v exekuci v roce 2017 byl v obci Skřípov (9,86%), Horní 

Štěpánov (8,13%) a obci Raková u Konice (7,87%). Tyto obce držely toto prvenství také v roce 

2016. Nejnižší procentuální podíl obyvatel v exekuci v roce 2017 byl v obcích Rakůvka 

(1,19%), Hačky (2,3%) a Ochoz (2,6%). Oproti roku 2016 došlo v tomto výčtu ke změně. 

V roce 2016 byl v obci Suchdol nižší procentuální podíl obyvatel v exekuci než v obci Ochoz.   

 

Tabulka č. 5  – Podíl obyvatel v exekuci dle obcí 2016 -2017 

  Podíl obyvatel v exekuci v % r. 2016 Podíl obyvatel v exekuci v % r. 2017 

Skřípov 9,18 9,86 

Horní 

Štěpánov 
7,5 8,13 

Raková u 

Konice 
7,3 7,87 

Šubířov 7,04 7,51 

Konice 6,26 6,51 

Kladky 6,91 5,92 

Stražisko 4,81 5,88 

Brodek u 

Konice 
6,88 5,4 

Ludmírov 5,8 5,2 

Budětsko 5,08 5,08 



Bohuslavice 4,75 4,75 

Dzbel 3,62 3,62 

Lipová 3,33 3,33 

Hvozd 3,36 3,18 

Březsko 3,17 3,17 

Jesenec 4,23 3,08 

Polomí 3,82 3,05 

Suchdol 2,48 2,86 

Ochoz 2,6 2,6 

Hačky 2,3 2,3 

Rakůvka 2,38 1,19 

 

 


