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1. Základní informace1. Základní informace1. Základní informace1. Základní informace    
 

Analýza sociálního prostředí je podkladem pro vznik Komunitního plánu sociálních služeb na 

Kroměřížsku pro období 2020 – 2023. Vychází z projektu Komunitní plánování sociálních služeb na 

Kroměřížsku, který bude probíhat v letech 2018 až 2019 a stane se základním dokumentem pro celý 

koncept. Celý tento projekt je realizován pod záštitou Evropské unie (Evropských sociálních fondů). 

V rámci tohoto projektu vzniknou mj. i tři konkrétní analýzy, které se budou zaměřovat na potřeby 

uživatelů sociálních služeb v ORP Kroměříž, na sociální prostředí ORP Kroměříž a poskytovatele 

sociálních služeb v ORP Kroměříž. Konkrétně se bude jednat o: 

- Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v ORP Kroměříž, 

- Analýza sociálního prostředí v ORP Kroměříž, 

- Analýza poskytovatelů sociálních služeb v ORP Kroměříž. 

Dokument, který vám bude nyní představen je Analýza sociálního prostředí v ORP Kroměříž. Tato 

koncepce je výsledkem spolupráce Města Kroměříže jako zadavatele, dále zhotovitele analýz, 

poskytovatelů sociálních služeb v ORP Kroměříž a osob, které se v sociálním prostředí pohybují. Při 

tvorbě této analýzy byl kladen velký důraz na principy partnerství, spolupráce a dialogu, které 

vychází z komunitního plánování všeobecně. V průběhu tvorby dokumentu byli aktivně zapojeni 

všichni, kterých se tato problematika týká. Zhotovitel spolupracoval s uživateli, poskytovateli i 

zřizovateli sociálních služeb, ale zároveň také s širokou veřejností. Primárním cílem zhotovitele byla 

snaha dojít k výsledku, který odráží realitu sociálního prostředí v dané lokalitě a bude sloužit jako 

plnohodnotný podklad pro další období komunitního plánování v ORP Kroměříž. Významným cílem je 

provést mapování sociálního prostředí na území několika obcí v obci s rozšířenou působností 

Kroměříž. 

Dle zadání by se výsledkem mělo stát následující: 

Objasnění sociálních a demografických charakteristik a územního vymezení ORP Kroměříž, které mají 

návaznost na sociální služby. Dále je požadován popis sociálního prostředí, a to včetně popisu 

sociálních služeb na území ORP Kroměříž (registrovaných v Registr sociálních služeb MPSV i 

neregistrovaných poskytovatelů). V neposlední řadě je požadováno mapování osob bez domova v 

ORP Kroměříž podle koncepční kategorie ETHOS, osoby „bez bytu“ a osoby „bez střechy“, a to včetně 

rozdělení podle kategorií: 

- věk, pohlaví, vzdělání, 

- lokalita a místo využívání sociální služby, 

- zdroje příjmů.  

Výstupem analýzy bude popis sociálního prostředí v celém ORP Kroměříž podle jednotlivých lokalit, 

místních částí a přilehlých obcí (Kroměříž a místní části, Hulínsko, Chropyňsko, Morkovicko, 

Koryčansko), a to včetně mapování osob bez domova. 
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Sociální služba 

Dle zákona č. 108/2006 Sb. § 3 písm. a) zákona o sociálních službách rozumí činnost nebo soubor 

činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence 

sociálního vyloučení. Sociální služby zahrnují: sociální poradenství, služby sociální péče a služby 

sociální prevence.1 

Komunitní plánování 

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky definuje komunitní plánování sociálních služeb 

jako „otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních 

služeb“ (MPSV, 2002). Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 

2006–2008 vymezuje jako jeden z prioritních cílů (prioritní cíl 3) podporovat rozvoj rozhodovacích 

procesů na lokální a regionální úrovni. K dosažení tohoto záměru bude podporován rozvoj aktivních 

rozhodovacích procesů na regionální a lokální úrovni, aby sociální služby poskytované na této úrovni 

odpovídaly potřebám uživatelů služeb z pohledu kvality i dostupnosti služeb. 2 

Uživatel sociální služby 

Je osoba, která využívá nebo jsou jí poskytovány sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. Zákona o 

sociálních službách. Uživatelem sociální služby může být kdokoliv, kdo vstoupí do smluvního vztahu s 

poskytovatelem sociální služby, jehož obsahem je zabezpečení těch činností, které popisuje zákon o 

sociálních službách. Pojem uživatel sociální služby se tedy používá jen v případech, kdy je trvale či jen 

dočasně zabezpečována pomoc a podpora v dohodnutém rozsahu oprávněným poskytovatelem. 

Poskytovatel sociální služby 

Poskytovateli sociálních služeb jsou při splnění podmínek stanovených zákonem č. 108/2006 Sb. 

Zákona o sociálních službách územní samosprávné celky a jimi zřizované právnické osoby, další 

právnické osoby, fyzické osoby a ministerstvo a jím zřízené organizační složky státu.3 

Široká veřejnost 

Širokou veřejností rozumíme všechny ostatní zájemce, kterým nejsou sociální služby a jejich 

fungování a poskytování lhostejné a jsou ochotni aktivně přispět k vytvoření plánu a jeho realizaci.4 

Plánování sociálních služeb 

Základem plánování sociálních služeb je spolupráce zadavatelů s poskytovateli a uživateli sociálních 

služeb při vytváření plánu, vyjednávání o budoucí podobě služeb a realizaci konkrétních kroků. 

Společným cílem je zajistit dostupnost kvalitních sociálních služeb. Plánování sociálních služeb je 

založeno na porovnání existující nabídky sociálních služeb se zjištěnými potřebami (potenciálních) 

uživatelů služeb a výsledek provedeného srovnání slouží jako jeden z klíčových podkladů pro 

zformulování priorit v oblasti sociálních služeb. 5 

Plánování sociálních služeb v ORP Kroměříž 

                                                           
1 https://www.mpsv.cz/files/clanky/7372/108_2006_Sb.pdf 
2 http://www.mesto-kromeriz.cz/fileadmin/user_upload/plan_soc_sluzeb_15_15.pdf 
3 https://www.mpsv.cz/files/clanky/7372/108_2006_Sb.pdf 
4 http://www.mesto-kromeriz.cz/fileadmin/user_upload/plan_soc_sluzeb_15_15.pdf 
5 http://www.mesto-kromeriz.cz/fileadmin/user_upload/plan_soc_sluzeb_15_15.pdf 
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Plánování sociálních služeb započali v Kroměříži v letech 2003 – 2004 realizovat členové Klubu 

UNESCO v Kroměříži společně se Sociálními službami města Kroměříže, příspěvkovou organizací. V 

letech 2006 - 2008 bylo v rámci projektu financovaného ze SROP a realizovaného Městem Kroměříž 

pod název „Komunitní plán sociálních služeb na Kroměřížsku“ navázáno na tuto metodu a proces 

komunitního plánování pokračoval, avšak již pod hlavičkou Městského úřadu v Kroměříži. K 

partnerství v rámci poskytování sociálních služeb v té době přistoupily mimo obce Mikroregionu 

Kroměřížsko také města Hulín a Chropyně. Po ukončení projektu však došlo k útlumu většiny aktivit 

komunitního plánování sociálních služeb. Žádný z těchto procesů však stále neprobíhal koordinovaně 

na celém území ORP Kroměříž.  6 

Díky tomu, že si město Kroměříž uvědomuje svou strategickou pozici při řešení otázek sociálních 

služeb v oblasti, která spadá z hlediska zákona do jeho kompetencí, vznikl v minulosti komunitní plán, 

na jehož verzi z let 2015 až 2017 může nyní navázat plán nový.  

Zadavatel projektu 

Zadavatelem je rozuměna organizace, zpravidla obec nebo kraj, která nese hlavní odpovědnost za 

kvalitu a dostupnost sociálních služeb ve svém správním obvodu. Zadavatelé jsou garanty realizace 

výstupů komunitního plánování. Podpora komunitního plánování ze strany obce a jejích politických 

reprezentantů představuje nejzákladnější podmínku pro jeho uskutečňování.  

Pro účely projektu s registračním číslem CZ 03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006520 je zadavatelem 

projektu subjekt s následujícími identifikačními údaji: 

Subjekt: město Kroměříž  

Sídlo:  Velké náměstí 115, Kroměříž 767 01 

Identifikační číslo: 00287351  

Zastoupen: Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou 

 

Zhotovitel analýz 

Pro účely projektu s registračním číslem CZ 03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006520 je zhotovitelem analýz 

subjekt s následujícími identifikačními údaji: 

Subjekt: Mgr. et Mgr. Jan Zahradník 

Sídlo: Profesora Vojtěcha Tučka 3559/19, Kroměříž 767 01 

Identifikační číslo: 06295673 

Zastoupen: Mgr. et Mgr. Jan Zahradník, zhotovitel 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 http://www.mesto-kromeriz.cz/fileadmin/user_upload/plan_soc_sluzeb_15_15.pdf 
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2. Územní a demografické vymezení zkoumané oblasti2. Územní a demografické vymezení zkoumané oblasti2. Územní a demografické vymezení zkoumané oblasti2. Územní a demografické vymezení zkoumané oblasti    
 

Výzkumné šetření bylo realizováno na území obce s rozšířenou působností Kroměříž (dále jen ORP 

Kroměříž). ORP Kroměříž je jedním ze správních obvodů Zlínského kraje, tento obvod spravuje 46 

obcí a je tak druhým největším v kraji, celkový počet základních sídelních jednotek je 122. Celková 

rozloha ORP Kroměříž je 499 km2 a celkový počet obyvatel je zhruba 70 500 osob. 

Jednotlivé obce ORP Kroměříž: 

Bařice - Velké Těšany, Bezměrov, Břest, Cetechovice, Dřínov, Honětice, Hoštice, Hulín, Chropyně, 

Chvalnov-Lísky, Jarohněvice, Karolín, Koryčany, Kostelany, Kroměříž, Kunkovice, Kvasice, Kyselovice, 

Litenčice, Lubná, Lutopecny, Morkovice-Slížany, Nítkovice, Nová Dědina, Pačlavice, Počenice-Tetětice, 

Prasklice, Pravčice, Rataje, Roštín, Skaštice, Soběsuky, Střílky, Střížovice, Sulimov, Šelešovice, 

Troubky–Zdislavice, Uhřice, Věžky, Vrbka, Záříčí, Zástřizly, Zborovice, Zdounky, Zlobice, Žalkovice.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 http://mesta.obce.cz/obce_orp.asp?zujorp=588296 
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3. 3. 3. 3. Sociální prostředíSociální prostředíSociální prostředíSociální prostředí    
 

Následující část blíže specifikuje a definuje sociální prostředí. Tento termín je jeden z klíčových 

v rámci analýzy sociálního prostředí v ORP Kroměříž. Všeobecně se dá říci, že sociální prostředí je 

realita, prostor, ve kterém se jedinec nachází a žije. O přirozeném sociálním prostředí hovoří zákon o 

sociálních službách, který uvádí, že přirozeným sociálním prostředím je rodina a sociální vazby k 

osobám blízkým, domácnost osoby a sociální vazby k dalším osobám, se kterými sdílí domácnost, a 

místa, kde osoby pracují, vzdělávají se a realizují běžné sociální aktivity.8 

Sociální prostředí – složitě strukturovaný systém, podíl na kvalitu života člověka, v němž žije, pracuje, 

vychovává a vzdělává, odráží potřeby subjektu a objektu. Sociální prostředí můžeme rozdělit na: 

1. Prostředí objektivní - skládá se z jednotlivých elementů propojených vzájemnými vazbami 

2.   Prostředí subjektivní je tvořeno těmi elementy, které jsou dány potřebami objektu9 

Za přirozené sociální prostředí je považován souhrn všech vztahových vazeb a s tím souvisejících 

fyzických prostředí, ve kterých se osoba běžně pohybuje, tj. především rodina a sociální vazby 

k osobám v nejbližším okolí (především příbuzní v řadě přímé, sourozenci, manžel/ka, registrovaný/á 

partner/ka, případně další osoby), domácnost osoby a sociální vazby k dalším osobám, se kterými 

sdílí domácnost, a místa, kde osoby pracují, vzdělávají se a realizují běžné sociální aktivity.10 

Ouředníček, Puldová označují jako sociální prostředí alternativu sociálního kapitálu, který se snaží 

podchytit komplexním způsobem nejen sociální strukturu, ale také sociální vztahy a procesy, životní 

styl, dlouhodobé sociální klima, historii místa, symbolické hodnoty a časové rytmy místa. Většina 

těchto charakteristik významným způsobem dokresluje charakter místa, je ovlivněna přírodním i 

člověkem vytvořeným prostředím a souvisí s relativní geografickou polohou vůči ostatním lokalitám 

tvořícím sociálně-geografický systém denních nebo nepravidelných sociálně prostorových vazeb. 

Kromě trvale bydlícího obyvatelstva se na tvorbě sociálního prostředí podílejí rovněž další uživatelé 

území.11 

Kraus uvádí tři základní charakteristiky sociálního prostředí člověka především z hlediska utváření 

jeho osobnosti:  

- je prostorem hmotné a duchovní, sociální povahy (materiální a sociální systém),  

- je zdrojem podnětů (struktura podnětů působících na jedince, ovlivňují cích vývoj osobnosti),  

- tyto podněty vyvolávají v osobnosti psychické reakce, které jsou výrazem aktivního vztahu 

člověka k objektivní realitě.12 

Z uvedených charakteristik se dá předpokládat, že se sociální prostředí v mnoha případech odlišuje 

od pouhé sociální struktury obyvatelstva a podrobně dokresluje jeho celkový charakter. Sociální 

prostředí obyvatelstva je tvořeno na základě demografických, ekonomických nebo sociálních dat a 

mnohem lépe vypovídá o realitě konkrétních hodnocených míst a jejich proměnách v čase a 

prostoru.  

                                                           
8 Zákon č. 108/2006 Sb. O sociálních službách 
9 http://psychologie-pedagogika.studentske.cz/2008/06/sociln-prosted.html 
10 http://slovnik.mpsv.cz/  
11 
https://web.natur.cuni.cz/ksgrrsek/novyurrlab/publikace/9_Spackova_Ourednicek_Susova_Socialni_prostredi,
_socialni_kapital_a_socialni_klima_v_suburbiu.pdf  
12 http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?attachment_id=4749&edmc=4749  
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Při tvorbě bylo důležité respektovat charakteristiky sociálního prostředí v ORP Kroměříž a zároveň 

dbát na to, aby prostředí, se kterým pracujeme, splňovalo na základě výše uvedených dat následující 

charakteristiky: 

- je tvořeno specifickými a širokospektrálními sociálními vazbami a vztahy, které jsou 

v typické dynamickými a jedinečnými interakcemi, 

- obsahuje nejen vztahy nehmotné, ale také domácnosti, majetek a nemovitosti v dané 

lokalitě, 

- má danou geografickou polohu, územní členění a tvoří specifický sociálně-geografický 

systém, 

- významnou složku tvoří obchodní, osobní a věcné služby různého charakteru (např. 

ekonomické, zdravotní, sociální, pedagogické, dopravní, zemědělské, aj.). 

 

Z výše uvedeného tak plyne, že součástí těchto služeb, resp. sociální prostředí, jsou sociální služby, 

které jsou pro tuto analýzu klíčové a jsou tak nedílnou součástí sociální prostředí v ORP Kroměříž. 
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4. Sociální prostředí v4. Sociální prostředí v4. Sociální prostředí v4. Sociální prostředí v    ORP KroměřížORP KroměřížORP KroměřížORP Kroměříž    
 

V následující kapitole bude provedena podrobná analýza sociálního prostředí v ORP Kroměříž. 

V předcházející kapitole bylo vydefinováno sociální prostředí ve všeobecné rovině, ze které vychází 

následující rozbor. Při analýze sociálního prostředí byl kladen velký důraz na aktuálnost získaných dat. 

Práce probíhala formou sekundární analýzy dat - informačních materiálů, webových stránek, 

dokumentů z jednotlivých obcí a Českého statistického úřadu. Při analýze docházelo k triangulaci dat, 

aby byla zajištěna jejich validita.  

Vybrané charakteristiky v ORP Kroměříž  

Údaje v níže uvedené tabulce jsou aktuální k 31. 12. 2016. 
OBECNÉ CHARAKTERISTIKY POČET 

počet obcí 46 

počet částí obcí 84 

počet základních sídelních jednotek 122 

výměra v ha: 49 902 

- zemědělská půda 31 864 

- lesní pozemky 11 714 

- zastavěné plochy 964 

hustota zalidnění (osoby/km2) 138,6 

OBYVATELSTVO POČET 

počet obyvatel 69 141 

živě narození 731 

zemřelí celkem 794 

- podíl zemřelých na novotvary (%) 21,5 

- podíl zemřelých nemoci oběhové soustavy (%) 48,1 

- podíl zemřelých na nemoci dýchací soustavy (%) 5,3 

přirozený přírůstek obyvatel (narození - zemřelí) - 63 

přistěhovalí 918 

vystěhovalí 1 049 

přírůstek obyvatel stěhováním -131 

celkový přírůstek (úbytek) obyvatel -194 

sňatky 351 

rozvody 181 

potraty 245 

průměrný věk mužů (roky) 41,1 

průměrný věk žen (roky) 44,5 

podíl obyvatel ve věku 65 a více let (%) 19,6 

index stáří  132,9 

NEZAMĚSTNANOST POČET 

evidovaní uchazeči o zaměstnání: 3 081 

- z toho dosažitelní (%) 90,6 

- z toho občané se zdravotním postižením (%) 17,3 

- z toho absolventi (%) 4,1 

- osoby s délkou evidence nad 12 měsíců (%) 45,0 

volná pracovní místa 711 

počet uchazečů na 1 volné pracovní místo 4,3 

podíl nezaměstnaných osob (%) 6,05 
Tabulka 1 ORP Kroměříž obecné informace 
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EKONOMICKÁ AKTIVITA, SUBJEKTY POČET  

ekonomické subjekty celkem 14 380 

fyzické osoby 11 167 

- z toho zemědělští podnikatelé 288 

právnické osoby 3 213 

- z toho obchodní společnosti 1 636 

PODÍL EKONOMICKÉ ČINNOSTI V OBLASTECH (%) POČET 

zemědělství, lesnictví a rybářství 4,8 

průmysl celkem 13,4 

stavebnictví 12,7 

obchod, ubytování, stravování a pohostinství 26,7 

POČET SUBJEKTŮ PODLE POČTU ZAMĚSTNANCŮ POČET 

bez zaměstnanců 4 420 

1–9 zaměstnanci (mikropodniky) 1 181 

10–49 zaměstnanci (malé podniky) 247 

50–249 zaměstnanci (střední podniky) 73 

250 a více zaměstnanci (velké podniky) 12 

nezjištěno 8 447 

BYTOVÉ JEDNOTKY POČET 

dokončené byty 66 

dokončené byty na 1 000 obyvatel 1,0 

podíl bytů dokončených v rodinných domech (%) 59,1 

průměrná obytná plocha 1 dokončeného bytu (m2) 77,913 
Tabulka 2 ORP Kroměříž obecné informace  

 

Z výše uvedených dat je možné vyčíst, že celkový počet obcí v ORP Kroměříž je 46. Tyto obce mají 

dále své části, kterých je celkem 84 a celkový počet osídlených územních jednotek je 122. Počet 

obyvatel byl na konci roku 2016 celkem 69 141 osob, vzhledem k celkové ploše daného ORP  

(49 902 ha) je hustota obyvatel cca 138,6 obyvatel na kilometr čtvereční. Počet narozených (731 

osob) je menší než celkový počet zemřelých (794 osob), což ukazuje na nízký přirozený přírůstek 

obyvatel, který se dostává do záporných čísel (- 63 osob). Od roku 2001 do roku 2016 se jedná o pátý 

nejnižší výsledek. Do ORP Kroměříž se v roce 2016 přistěhovalo celkem 918 osob a odešlo 1 049 osob, 

takže i zde, z hlediska odlivu osob, je patrný úbytek obyvatel (- 131 osob). Tento úbytek je z hlediska 

statistických údajů nejvýraznější od roku 2001 – je zde tedy nejpatrnější propad mezi odstěhovanými 

a přistěhovanými osobami. Celkový průměrný věk žen je vyšší (44,5 let) než u mužů (41,1 let) a index 

stáří v této oblasti dosahuje 132,9. V porovnání s předchozími roky (2001 – 2016) dochází 

k postupnému stárnutí populace a jedná se o nejvyšší naměřené hodnoty z hlediska věku. Celkový 

počet evidovaných nezaměstnaných osob je 3 081, což je třetí nejnižší výsledek od roku 2001 a co se 

týče celkové nezaměstnanosti, činí 6,05 %, což je nejnižší údaj od roku 2001. Dle ekonomické aktivity 

v jednotlivých oblastech jsou poměry mezi sektory stejné – nejnižší je zastoupení v zemědělství, 

lesnictví a rybářství, následuje stavebnictví, oblast průmyslu a nejpočetnější, z hlediska zastoupení, 

jsou obchod, ubytování, stravování a pohostinství. 

 

 

                                                           
13 https://www.czso.cz/csu/xz/so_orp_kromeriz 
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Obce v působnosti ORP Kroměříž 

V této části jsou abecedně seřazeny všechny obce v ORP Kroměříž (mimo místních částí obcí) a k nim 

jsou přiřazeny informace o sociálním prostředí v jednotlivých lokalitách. Statistické údaje z obcí 

(označeny jako základní údaje) vychází z informací Českého statistického úřadu a jsou platné  

k 31. 12. 2016. Informace týkající se zajištění různých typů služeb v obcích vychází z veřejně 

dostupných informací na webových stránkách obcí, informačních materiálech z obcí nebo z osobního 

kontaktu s představiteli obce. V rámci analýzy byla věnována pozornost zejména základním 

geografickým a demografickým údajům o obci (počet obyvatel, výměra, hustota zalidnění, průměrný 

věk obyvatelstva a počet mužů, resp. počet žen). Další část byla zaměřena na zajištění služeb v obci, 

konkrétně se jednalo o obecní úřad, poštu, mateřskou školku a školu, příp. další vzdělávací zařízení. 

Dále pak byly podstatné informace o sociálních službách v obci, neregistrovaných službách poskytující 

sociální služby, kluby a spolky, obchod, knihovny, restaurace a hospodská zařízení, ubytovny, hotely 

či penziony a místa zajišťující duchovní zázemí obyvatelům obce (např. kostel). Výběr těchto služeb a 

zajištění v obci velmi úzce souvisí s podstatou sociálního prostředí a jednotlivými prvky, které jsou 

jeho součástí. Výše uvedené elementy by měly naplňovat základní charakteristiky sociálního 

prostředí, jako jsou geografická poloha, územní členění, specifické a širokospektrální sociální vazby  

a vztahy, obchodní, osobní a věcné služby v obci. U každé z obcí je mimo tabulky s těmito údaji také 

příslušný komentář k datům v tabulce, např. výčet spolků a klubů, vyjmenování sociálních služeb  

a neregistrovaných služeb, informace o zajištění zdravotnických služeb apod.  

Bařice – Velké Těšany 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:    

Počet obyvatel:    466 osob 

Výměra:     668,7 ha 

Hustota zalidnění:    68,79 ob/km2 

Počet obyvatel v produktivním věku:    319 osob 

Průměrný věk obyvatelstva:    44,5 let 

Počet mužů:    236 osob 

Počet žen:    230 osob 

ZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ V    OBCI:OBCI:OBCI:OBCI:    

Obecní úřad:    ano 

Pošta:    ne 

Mateřská školka:    ano 

Škola, vzdělávací zařízení:    ne 

Zdravotnické zařízení:    ne 

Sociální služby:    ne 

Neregistrované sociální služby:    ne 

Kluby, spolky:    ano 

Obchod:    ano 

Knihovna:    ano 

Restaurace a hospodská zařízení:    ano 

Ubytovna:    ne 

Hotel, penzion:    ne 

Duchovní zázemí (kostel):    ne 
Tabulka 3 Bařice - Velké Těšany 
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Obec Bařice – Velké Těšany disponuje mateřskou školkou, jejíž kapacita je 23 dětí. Žádné další 

vzdělávací zařízení v obci není k dispozici. Obec má vlastní knihovnu, která se nachází jak v obci 

Bařice, tak v obci Velké Těšany. V obci Bařice jsou celkem 4 spolky (TJ Bivoj, SDH Bařice, Cyrilek.net, 

Sdružení rodičů) a v obci Velké Těšany jsou celkem 2 spolky (TJ Velké Těšany, SDH Velké Těšany). Do 

obce dojíždí pravidelné autobusové spoje, které obec spojují s okolními lokalitami a umožňují 

obyvatelům dojíždět za prací a dalšími službami. V obci nejsou žádné pobytové ani ambulantní 

sociální služby, ale není vyloučeno, že jsou zde poskytovány terénní sociální služby v rámci zajištění 

potřeb klientů v jejich přirozeném prostředí. 

 

Bezměrov 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:    

Počet obyvatel:    523 osob 

Výměra:     725 ha 

Hustota zalidnění:    74,17 ob/km2 

Počet obyvatel v produktivním věku:    314 osob 

Průměrný věk obyvatelstva:    41,1 let 

Počet mužů:    260 osob 

Počet žen:    263 osob 

ZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ V    OBCI:OBCI:OBCI:OBCI:    

Obecní úřad:    ano 

Pošta:    ne 

Mateřská školka:    ano 

Škola, vzdělávací zařízení:    ano  

Zdravotnické zařízení:    ne 

Sociální služby:    ne 

Neregistrované sociální služby:    ne 

Kluby, spolky:    ano  

Obchod:    ano 

Knihovna:    ano 

Restaurace a hospodská zařízení:    ano 

Ubytovna:    ano  

Hotel, penzion:    ano  

Duchovní zázemí (kostel):    ano 
Tabulka 4 Bezměrov 

Obec Bezměrov disponuje mateřskou školkou, školní jídelnou, základní školou pro první stupeň a také 

školní družinou. Obec má vlastní knihovnu, která se nachází v obci Bezměrov. V obci Bezměrov je 

celkem 6 spolků (TJ Sokol Bezměrov, SDH Bezměrov, Myslivecké sdružení Bezměrov, spolek Holubáři, 

spolek Včelaři, spolek Šachový oddíl). Do obce dojíždí pravidelné autobusové i vlakové spoje, které 

obec spojují s okolními lokalitami a umožňují obyvatelům dojíždět za prací a dalšími službami. V obci 

nejsou žádné pobytové ani ambulantní sociální služby, ale není vyloučeno, že jsou zde poskytovány 

terénní sociální služby v rámci zajištění potřeb klientů v jejich přirozeném prostředí. Obec nemá 

zdravotnické zařízení, ale každý první čtvrtek zde poskytuje poradenské služby pro děti (kojence) 

dětský lékař. V obci je nabízeno ubytování v rekreačním areálu, které nabízí jak ubytování hotelového 

typu, tak levnou formu ubytování typu ubytovna. 
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Břest 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:    

Počet obyvatel:    900 osob 

Výměra:     1 079 ha 

Hustota zalidnění:    83,02 ob/km2 

Počet obyvatel v produktivním věku:    564 osob 

Průměrný věk obyvatelstva:    44,6 let 

Počet mužů:    453 osob 

Počet žen:    447 osob 

ZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ V    OBCI:OBCI:OBCI:OBCI:    

Obecní úřad:    ano 

Pošta:    ano 

Mateřská školka:    ano 

Škola, vzdělávací zařízení:    ano 

Zdravotnické zařízení:    ano 

Sociální služby:    ne 

Neregistrované sociální služby:    ne 

Kluby, spolky:    ano 

Obchod:    ano 

Knihovna:    ano 

Restaurace a hospodská zařízení:    ano 

Ubytovna:    ne 

Hotel, penzion:    ne 

Duchovní zázemí (kostel):    ano 
Tabulka 5 Břest 

 

Obec Břest nabízí bohaté občanské zajištění. V obci se nachází pošta, mateřská školka, základní škola 

pro první i druhý stupeň vzdělávání a školní jídelna. Obec má vlastní knihovnu a je zde celkem  

8 spolků (spolek Českého červeného kříže, DH Hanačka, Hanáci, SDH Břest, Honební společenstvo, 

spolek Modelářů Břest, spolek Rybářů, spolek Veterán Klub). Do obce dojíždí pravidelné autobusové  

i vlakové spoje, které obec spojují s okolními lokalitami a umožňují obyvatelům dojíždět za prací  

a dalšími službami. V obci nejsou žádné pobytové ani ambulantní sociální služby, ale není vyloučeno, 

že jsou zde poskytovány terénní sociální služby v rámci zajištění potřeb klientů v jejich přirozeném 

prostředí. Obec má vlastní zdravotní středisko, které ordinuje od pondělí do pátku. V obci je 

k dispozici sportovní centrum, které nabízí bowling, posilovnu, sportovní halu a také sportovní areál, 

který disponuje hřišti s několika povrchy a zázemím pro kulturní akce. 
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Cetechovice 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:    

Počet obyvatel:    180 osob 

Výměra:     748 ha 

Hustota zalidnění:    24 ob/km2 

Počet obyvatel v produktivním věku:    118 osob 

Průměrný věk obyvatelstva:    53,2 let 

Počet mužů:    88 osob 

Počet žen:    92 osob 

ZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ V    OBCI:OBCI:OBCI:OBCI:    

Obecní úřad:    ano  

Pošta:    ne 

Mateřská školka:    ne 

Škola, vzdělávací zařízení:    ne 

Zdravotnické zařízení:    ne 

Sociální služby:    ano  

Neregistrované sociální služby:    ne 

Kluby, spolky:    ano 

Obchod:    ano 

Knihovna:    ano  

Restaurace a hospodská zařízení:    ano  

Ubytovna:    ano 

Hotel, penzion:    ne  

Duchovní zázemí (kostel):    ano 
Tabulka 6 Cetechovice 

 

Obec Cetechovice disponuje obecním úřadem, vlastní knihovnou, obchodem. V obci se nachází 

celkem 2 spolky (SDH Cetechovice a Myslivecké sdružení Chlum). Do obce dojíždí pravidelné 

autobusové spoje, které obec spojují s okolními lokalitami a umožňují obyvatelům dojíždět za prací a 

dalšími službami. V obci se nachází dvě registrované sociální služby, jedná se o služby sociální péče, 

obě poskytované pobytovou formou. Jedná se o Charitní dům pokojného stáří, jde o domov se 

zvláštním režimem. Další službou je odlehčovací služba, která je součástí stejného subjektu. 

Poskytovatelem těchto služeb je Charita Kroměříž. Dále není vyloučeno, že jsou zde poskytovány 

terénní sociální služby v rámci zajištění potřeb klientů v jejich přirozeném prostředí. V obci se nachází 

také ubytovna a barokní zámek. 
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Dřínov 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:    

Počet obyvatel:    447 osob 

Výměra:     544,37 ha 

Hustota zalidnění:    80, 4 os/km2 

Počet obyvatel v produktivním věku:    265 osob 

Průměrný věk obyvatelstva:    45,2 let 

Počet mužů:    222 osob 

Počet žen:    225 osob 

ZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ V    OBCI:OBCI:OBCI:OBCI:    

Obecní úřad:    ano  

Pošta:    ne 

Mateřská školka:    ano  

Škola, vzdělávací zařízení:    ne 

Zdravotnické zařízení:    ano  

Sociální služby:    ne 

Neregistrované sociální služby:    ano  

Kluby, spolky:    ne 

Obchod:    ano 

Knihovna:    ano 

Restaurace a hospodská zařízení:    ano  

Ubytovna:    ne 

Hotel, penzion:    ne 

Duchovní zázemí (kostel):    ano 
Tabulka 7 Dřínov 

 

Obec Dřínov disponuje mateřskou školkou, obec má vlastní knihovnu. Spolky ani jiné kluby nebyly 

uvedeny na webu obce.  Do obce dojíždí pravidelné autobusové spoje, které obec spojují s okolními 

lokalitami a umožňují obyvatelům dojíždět za prací a dalšími službami. V obci nejsou žádné 

registrované pobytové ani ambulantní sociální služby, ale není vyloučeno, že jsou zde poskytovány 

terénní sociální služby v rámci zajištění potřeb klientů v jejich přirozeném prostředí. V obci se nachází 

dům s pečovatelskou službou obce Dřínov, na webu jsou uvedena pravidla pro přidělování bytů 

v tomto objektu. Obec nemá vlastní zdravotní středisko, ale do obce dojíždí v pravidelných 

intervalech lékař. Obec uzpůsobila webové stránky také pro seniory, v případě potřeby je možnost 

výrazně zvětšit písmo a zjednodušit obsah. V obci se nachází zámek. 
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Honětice 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:    

Počet obyvatel:    72 osob 

Výměra:     368,6 ha 

Hustota zalidnění:    20,62 os/km2 

Počet obyvatel v produktivním věku:    35 osob 

Průměrný věk obyvatelstva:    41,7 let 

Počet mužů:    39 osob 

Počet žen:    33 osob 

ZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ V    OBCI:OBCI:OBCI:OBCI:    

Obecní úřad:    ano  

Pošta:    ne 

Mateřská školka:    ne 

Škola, vzdělávací zařízení:    ne 

Zdravotnické zařízení:    ne 

Sociální služby:    ne 

Neregistrované sociální služby:    ne 

Kluby, spolky:    ne 

Obchod:    ano 

Knihovna:    ne 

Restaurace a hospodská zařízení:    ano  

Ubytovna:    ne 

Hotel, penzion:    ano 

Duchovní zázemí (kostel):    ne 
Tabulka 8 Honětice 

 

Obec Honětice má vlastní obecní úřad, spolky ani jiné kluby nebyly uvedeny na webu obce.  Do obce 

dojíždí pravidelné autobusové spoje, které obec spojují s okolními lokalitami a umožňují obyvatelům 

dojíždět za prací a dalšími službami. V obci nejsou žádné registrované pobytové ani ambulantní 

sociální služby, ale není vyloučeno, že jsou zde poskytovány terénní sociální služby v rámci zajištění 

potřeb klientů v jejich přirozeném prostředí. Obec nemá vlastní zdravotní středisko. V obci se nachází 

rekreační středisko nabízející sportovní vyžití, ubytování. 
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Hoštice 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:    

Počet obyvatel:    155 osob 

Výměra:     757,5 ha 

Hustota zalidnění:    20,3 ob/km2 

Počet obyvatel v produktivním věku:    100 osob 

Průměrný věk obyvatelstva:    45 let 

Počet mužů:    89 osob 

Počet žen:    66 osob 

ZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ V    OBCI:OBCI:OBCI:OBCI:    

Obecní úřad:    ano  

Pošta:    ne 

Mateřská školka:    ne 

Škola, vzdělávací zařízení:    ne 

Zdravotnické zařízení:    ne 

Sociální služby:    ne 

Neregistrované sociální služby:    ne 

Kluby, spolky:    ano 

Obchod:    ano 

Knihovna:    ano 

Restaurace a hospodská zařízení:    ano 

Ubytovna:    ne 

Hotel, penzion:    ne 

Duchovní zázemí (kostel):    ne 
Tabulka 9 Hoštice 

 

Obec Hoštice má vlastní obecní úřad, v obci je jeden spolek (SDH Hoštice).  Do obce dojíždí 

pravidelné autobusové spoje, které obec spojují s okolními lokalitami a umožňují obyvatelům 

dojíždět za prací a dalšími službami. V obci nejsou žádné registrované pobytové ani ambulantní 

sociální služby, ale není vyloučeno, že jsou zde poskytovány terénní sociální služby v rámci zajištění 

potřeb klientů v jejich přirozeném prostředí. Obec nemá vlastní zdravotní středisko.  
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Hulín 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:    

Počet obyvatel:    6 902 osob 

Výměra:     3 211,8 ha 

Hustota zalidnění:    216,5 os/km2 

Počet obyvatel v produktivním věku:    4 870 osob 

Průměrný věk obyvatelstva:    44,6 let 

Počet mužů:    3 405 osob 

Počet žen:    3 497 osob 

ZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ V    OBCI:OBCI:OBCI:OBCI:    

Obecní úřad:    ano 

Pošta:    ano 

Mateřská školka:    ano 

Škola, vzdělávací zařízení:    ano 

Zdravotnické zařízení:    ano 

Sociální služby:    ano 

Neregistrované sociální služby:    ne 

Kluby, spolky:    ano 

Obchod:    ano 

Knihovna:    ano 

Restaurace a hospodská zařízení:    ano 

Ubytovna:    ano 

Hotel, penzion:    ano  

Duchovní zázemí (kostel):    ano 
Tabulka 10 Hulín 

 

Obec Hulín nabízí bohaté občanské zajištění. V obci se nachází pošta, mateřská školka, základní škola 

pro první i druhý stupeň vzdělávání a školní jídelna. Dále pak středisko pro volný čas a základní 

umělecká škola. Obec má vlastní knihovnu a je zde velké množství různých spolků a organizací 

(Kulturní klub Hulín, občanský spolek Jiná kultůra Hulín, dechový soubor Morava, Dechový soubor 

Hulíňané, pěvecké sbory Smetana Hulín a Zvonky Hulín, SK Spartak Hulín, Cykloteam MXM Hulín, 

ASPOT Hulín, Admira Hulín, Gymnastický klub Hulín, TJ Sokol Záhlinice, Kombyt servis, Český svaz 

ochránců přírody Hulín, Spolek zdravotně postižených Hulín, Český zahrádkářský svaz Hulín). Do obce 

dojíždí pravidelné autobusové i vlakové spoje, které obec spojují s okolními lokalitami a umožňují 

obyvatelům dojíždět za prací a dalšími službami. V obci nejsou žádné pobytové ani ambulantní 

sociální služby. V obci je registrovaná terénní sociální služba DECENT Hulín (pečovatelská služba), jsou 

zde také poskytovány další terénní sociální služby v rámci zajištění potřeb klientů v jejich přirozeném 

prostředí. Obec má vlastní zdravotní středisko. Na webu obce jsou uvedeny nabídky práce v regionu. 
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Chropyně 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:    

Počet obyvatel:    4 956 osob 

Výměra:     1 900,3 ha 

Hustota zalidnění:    263 ob/km2 

Počet obyvatel v produktivním věku:    3 578 osob 

Průměrný věk obyvatelstva:    43,4 let 

Počet mužů:    2 404 osob 

Počet žen:    2 552 osob 

ZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ V    OBCI:OBCI:OBCI:OBCI:    

Obecní úřad:    ano 

Pošta:    ano 

Mateřská školka:    ano 

Škola, vzdělávací zařízení:    ano 

Zdravotnické zařízení:    ano 

Sociální služby:    ano 

Neregistrované sociální služby:    ne 

Kluby, spolky:    ano 

Obchod:    ano 

Knihovna:    ano 

Restaurace a hospodská zařízení:    ano 

Ubytovna:    ano 

Hotel, penzion:    ano  

Duchovní zázemí (kostel):    ano 
Tabulka 11 Chropyně 

 

Obec Chropyně nabízí bohaté občanské zajištění. V obci se nachází pošta, mateřská školka, základní 

škola a školní jídelna. Dále zde mají pobočky Soukromá základní umělecká škola D-Music s.r.o., 

Základní umělecká škola Kroměříž o.p.s. Obec má vlastní knihovnu a je zde velké množství různých 

spolků a organizací (TJ Chropyně, KoTě o.p.s., Fotbalový klub Chropyně, Cyklosport Chropyně, HC 

Jiskra Chropyně, Sportovně střelecký klub JUNIOR Chropyně, Hokejový tým Barex Chropyně, 

Kynologický klub Chropyně, LMK Racek Chropyně, DC Racek Chryopně, SDH Chropyně, Westerňáci 

Chropyně, Středisko Krále Ječmínka Chropyně, A-TOM ČR turistický oddíl Kamínek, Pionýrský skupina 

Obránců míru Chropyně, Moravský rybářský svaz Chropyně, Svaz tělesně postižených Chropyně, 

Hanácky soubor Ječmínek Chropyně, Klub českých turistů, Myslivecké sdružení Chropyně, Český 

zahrádkářský svaz ZO č. 1, č. 2, č. 3.). Do obce dojíždí pravidelné autobusové i vlakové spoje, které 

obec spojují s okolními lokalitami a umožňují obyvatelům dojíždět za prací a dalšími službami. V obci 

jsou ambulantní i terénní sociální služby, konkrétně jde o Pečovatelskou službu Chropyně (přímo 

v obci), dále jsou poskytovány i jiné terénní sociální služby v rámci zajištění potřeb klientů v jejich 

přirozeném prostředí. Obec má k dispozici městské byty, které nabízejí určitou formu bydlení 

s pečovatelskou službou (celkem 49 bytů), nejedná se však o registrovanou sociální službu a ani takto 

nemohou být byty vnímány, jelikož není zajištěna např. pečovatelská služba nebo jiná forma pomoci 

doplňkově. Obec má vlastní zdravotní středisko. Na webu obce jsou uvedeny nabídky práce 

v regionu. Obec má vlastní koupaliště a kulturní středisko. 
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Chvalnov – Lísky 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:    

Počet obyvatel:    253 osob 

Výměra:     883,8 ha 

Hustota zalidnění:    27,83 ob/km2 

Počet obyvatel v produktivním věku:    143 osob 

Průměrný věk obyvatelstva:    48,2 let 

Počet mužů:    131 osob 

Počet žen:    122 osob 

ZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ V    OBCI:OBCI:OBCI:OBCI:    

Obecní úřad:    ano  

Pošta:    ne  

Mateřská školka:    ne 

Škola, vzdělávací zařízení:    ne 

Zdravotnické zařízení:    ne 

Sociální služby:    ne 

Neregistrované sociální služby:    ne 

Kluby, spolky:    ne 

Obchod:    ano 

Knihovna:    ano  

Restaurace a hospodská zařízení:    ano  

Ubytovna:    ne 

Hotel, penzion:    ne  

Duchovní zázemí (kostel):    ano 
Tabulka 12 Chvalnov - Lísky 

 

Obec Chvalnov - Lísky má vlastní obecní úřad, v obci je jeden spolek (SDH Chvalnov) a také zájmové 

sdružení Patchwork ve Chvalnově.  Do obce dojíždí pravidelné autobusové spoje, které obec spojují 

s okolními lokalitami a umožňují obyvatelům dojíždět za prací a dalšími službami. V obci nejsou žádné 

registrované pobytové ani ambulantní sociální služby, ale není vyloučeno, že jsou zde poskytovány 

terénní sociální služby v rámci zajištění potřeb klientů v jejich přirozeném prostředí. Obec nemá 

vlastní zdravotní středisko.  
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Jarohněvice 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:    

Počet obyvatel:    304 osob 

Výměra:     499,06 ha 

Hustota zalidnění:    63,72 ob/km2 

Průměrný věk obyvatelstva:    38,9 let 

Počet mužů:    163 osob 

Počet žen:    141 osob 

ZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ V    OBCI:OBCI:OBCI:OBCI:    

Obecní úřad:    ano  

Pošta:    ne  

Mateřská školka:    ne  

Škola, vzdělávací zařízení:    ne  

Zdravotnické zařízení:    ne  

Sociální služby:    ne 

Neregistrované sociální služby:    ne 

Kluby, spolky:    ano 

Obchod:    ano 

Knihovna:    ano 

Restaurace a hospodská zařízení:    ano 

Ubytovna:    ne 

Hotel, penzion:    ne  

Duchovní zázemí (kostel):    ne  
Tabulka 13 Jarohněvice 

 

Obec Jarohněvice má vlastní obecní úřad, v obci je jeden spolek (Místní skupina Českého červeného 

kříže Jarohněvice).  Do obce dojíždí pravidelné autobusové a vlakové spoje, které obec spojují 

s okolními lokalitami a umožňují obyvatelům dojíždět za prací a dalšími službami. V obci nejsou žádné 

registrované pobytové ani ambulantní sociální služby, ale není vyloučeno, že jsou zde poskytovány 

terénní sociální služby v rámci zajištění potřeb klientů v jejich přirozeném prostředí. Obec nemá 

vlastní zdravotní středisko.  
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Karolín 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:    

Počet obyvatel:    252 osob 

Výměra:     136, 4 ha 

Hustota zalidnění:    185,54 ob/km2 

Počet obyvatel v produktivním věku:    133 osob 

Průměrný věk obyvatelstva:    41,5 let 

Počet mužů:    131 osob 

Počet žen:    121 osob 

ZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ V    OBCI:OBCI:OBCI:OBCI:    

Obecní úřad:    ano 

Pošta:    ne  

Mateřská školka:    ano 

Škola, vzdělávací zařízení:    ne 

Zdravotnické zařízení:    ne 

Sociální služby:    ne 

Neregistrované sociální služby:    ne 

Kluby, spolky:    ano 

Obchod:    ano 

Knihovna:    ano  

Restaurace a hospodská zařízení:    ano 

Ubytovna:    ne 

Hotel, penzion:    ne 

Duchovní zázemí (kostel):    ne  
Tabulka 14 Karolín 

 

Obec Karolín má vlastní obecní úřad, v obci jsou dva spolky (Sportovní klub Karolín, SDH Karolín). Do 

obce dojíždí autobusové spoje (problém je např. v dopravním spojení v neděli směr Kroměříž), které 

obec spojují s okolními lokalitami a umožňují obyvatelům dojíždět za prací a dalšími službami. V obci 

nejsou žádné registrované pobytové ani ambulantní sociální služby, ale není vyloučeno, že jsou zde 

poskytovány terénní sociální služby v rámci zajištění potřeb klientů v jejich přirozeném prostředí. 

Obec nemá vlastní zdravotní středisko, naopak má svou vlastní mateřskou školku s kapacitou 28 dětí. 

Dále obec disponuje víceúčelovým hřištěm, které nabízí využití v letních i zimních měsících. 
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Koryčany 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:    

Počet obyvatel:    2 811 osob 

Výměra:     4 112,6 ha 

Hustota zalidnění:    68,57 ob/km2 

Počet obyvatel v produktivním věku:    1 651 osob 

Průměrný věk obyvatelstva:    45,8 let 

Počet mužů:    1 370 osob 

Počet žen:    1 441 osob 

ZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ V    OBCI:OBCI:OBCI:OBCI:    

Obecní úřad:    ano  

Pošta:    ano 

Mateřská školka:    ano 

Škola, vzdělávací zařízení:    ano 

Zdravotnické zařízení:    ano  

Sociální služby:    ano 

Neregistrované sociální služby:    ne 

Kluby, spolky:    ano 

Obchod:    ano 

Knihovna:    ano 

Restaurace a hospodská zařízení:    ano  

Ubytovna:    ano 

Hotel, penzion:    ano  

Duchovní zázemí (kostel):    ano 
Tabulka 15 Koryčany 

 

Obec Koryčany nabízí bohaté občanské zajištění. V obci se nachází pošta, mateřská školka, základní 

škola a školní jídelna. Obec má vlastní knihovnu a je velké množství spolků a klubů (SDH Koryčany, 

Koryčany Bikers, Hipocentrum Koryčany, FC Koryčany, Ochotnický spolek Koryčany, Rybářský spolek 

Koryčany, Salesiánské hnutí mládeže Koryčany) a také Kulturní dům Koryčany. Do obce dojíždí 

pravidelné autobusové spoje, které obec spojují s okolními lokalitami a umožňují obyvatelům 

dojíždět za prací a dalšími službami. V obci jsou terénní a pobytové sociální služby, konkrétně jde o 

Domov pro seniory a pečovatelská služba Koryčany (přímo v obci), dále není vyloučeno poskytování 

jiných terénních sociálních služeb v rámci zajištění potřeb klientů v jejich přirozeném prostředí. Na 

webu obce jsou uvedeny nabídky práce v regionu. Obec má vlastní koupaliště a autocamp, dále velké 

množství objektů v rámci kulturního vyžití a sportovní centrum. V rámci provozování místní knihovny 

se realizují různé přednášky v sekci „Akademie 3. věku“. V obci Koryčany funguje ubytovna. 
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Kostelany 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:    

Počet obyvatel:    616 osob 

Výměra:      1320, 5 ha 

Hustota zalidnění:    45,06 ob/km2 

Počet obyvatel v produktivním věku:    283 osob 

Průměrný věk obyvatelstva:    43,1 let 

Počet mužů:    321 osob 

Počet žen:    295 osob 

ZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ V    OBCI:OBCI:OBCI:OBCI:    

Obecní úřad:    ano  

Pošta:    ne 

Mateřská školka:    ano  

Škola, vzdělávací zařízení:    ano  

Zdravotnické zařízení:    ano 

Sociální služby:    ne 

Neregistrované sociální služby:    ne 

Kluby, spolky:    ano 

Obchod:    ano 

Knihovna:    ano 

Restaurace a hospodská zařízení:    ano 

Ubytovna:    ne 

Hotel, penzion:    ano 

Duchovní zázemí (kostel):    ano 
Tabulka 16 Kostelany 

 

Obec Kostelany má vlastní obecní úřad, v obci jsou čtyři spolky (SDH Kostelany, Tělovýchovná jednota 

Sokol Kostelany, Tělocvičná jednota Sokol Kostelany, Občané Újezdska z.s.). Do obce dojíždí 

pravidelné autobusové spoje, které obec spojují s okolními lokalitami a umožňují obyvatelům 

dojíždět za prací a dalšími službami. V obci se nachází mateřská školka a základní škola spolu s 

jídelnou. V obci nejsou žádné registrované pobytové ani ambulantní sociální služby, ale není 

vyloučeno, že jsou zde poskytovány terénní sociální služby v rámci zajištění potřeb klientů v jejich 

přirozeném prostředí. Obec nemá vlastní zdravotní středisko. Dále obec disponuje víceúčelovým 

hřištěm a sportovní halou, které nabízí využití v letních i zimních měsících. V obci se nachází také 

areál ranče, který nabízí možnosti v aktivním trávení volného času, vč. ubytování. Webové stránky 

obce informují také o kadeřnických a pedikérech službách v obci. 
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Kroměříž 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:    

Počet obyvatel:    29 002 osob 

Výměra:     5 097,5 ha 

Hustota zalidnění:    570 ob/km2 

Průměrný věk obyvatelstva:    45,4 let 

Počet mužů:    13 745 osob 

Počet žen:    15 247 osob 

ZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ V    OBCI:OBCI:OBCI:OBCI:    

Obecní úřad – městský úřad:    ano  

Pošta:    ano 

Mateřská školka:    ano 

Škola, vzdělávací zařízení:    ano 

Zdravotnické zařízení:    ano 

Sociální služby:    ano 

Neregistrované sociální služby:    ano 

Kluby, spolky:    ano 

Obchod:    ano 

Knihovna:    ano 

Restaurace a hospodská zařízení:    ano 

Ubytovna:    ano 

Hotel, penzion:    ano 

Duchovní zázemí (kostel):    ano 
Tabulka 17 Kroměříž 

 

Kroměříž, jakožto největší obec v ORP Kroměříž, je tvořena také 10 územními částmi (Bílany, Drahlov, 

Hradisko, Kotojedy, Kroměříž, Postoupky, Těšnovice, Trávník, Váženy, Zlámanka). 

Město Kroměříž je z hlediska sociálního prostředí nejvýznamnějším bodem v ORP Kroměříž. Nachází 

se zde velká městská Knihovna Kroměřížska. Zajímavostí je, že Knihovna úspěšně realizuje pro seniory 

ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Univerzitu 3. věku. Studium je realizováno formou 

dvouletých přednáškových cyklů, které jsou členěny do čtyř semestrů. Studenti U3V jsou na začátku 

studia slavnostně imatrikulováni za přítomnosti oficiálních představitelů UTB ve Zlíně. Na závěr studia 

absolventi obdrží Osvědčení o absolvování U3V. Výuku vedou akademičtí pracovníci zlínské 

univerzity, ale i odborníci z jiných univerzit a odborní pracovníci. Knihovna také pořádá vzdělávací a 

kulturní aktivity nejen pro občany Kroměříže, ale celé ORP. 

V Kroměříži se nachází velké množství spolků, sdružení a klubů. Jedná se o následující: 

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Kroměříž, Česká společnost kognitivně behaviorální 

terapie Kroměříž, Klub sportovního tance Swing Kroměříž, Junák – český skaut, středisko Mirka 

Svobody Kroměříž, Společnost přátel Slovenska Kroměříž, Orel Jednota Kroměříž, Česká unie 

neslyšících Kroměříž, Český svaz pro film a video Kroměříž, Hučík Teplo s.r.o., TOM Desítka Kroměříž, 

Regionální sdružení mládeže Megalea o.s., Moravští madrigalisté, Lodní sporty Kroměříž, Granum o.s. 

Kroměříž, Kynologický klub Kroměříž, TJ Slavia Kroměříž, Občanské sdružení Barbořice Kroměříž, 

Občanské sdružení rodičů Barbořice, SH ČMS Kroměříž, Stop Vandalů Kroměříž, Harmonie – sdružení 

přátel SZŠ Kroměříž, Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů Kroměříž, Hortus Moraviae 
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Kroměříž o.s., Přátelé Evropy Kroměříž z.s., Klub UNESCO Kroměříž, Říše loutek Kroměříž o.s., 

Moravský rybářský svaz Kroměříž z.s., Fotoklub DK Kroměříž, Junák – český skaut, středisko Polárka 

Kroměříž z.s., Kroměřížsko – sdružení pro cestovní ruch o.s., Paragáni Aeroklubu Kroměříž, Tělocvičná 

jednota Sokol Kroměříž, Roska Kroměříž, Českomoravská myslivecká jednota – okresní myslivecký 

spolek Kroměříž z.s., Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR – okresní organizace Kroměříž 

o.s., Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, Sdružení rodičů a přátel gymnázia Kroměříž, 

Kroměřížský akvaristický spolek o.s., Aeroklub Kroměříž z.s., Sokolská župa Hanácká, Veterán klub 

Kroměříž o.s., SPEKTRUM preventivních programů pro děti a mládež Kroměříž, Pionýr z.s. – pionýrská 

skupina Julia Fučíka, Kroměřížská dráha o.s., The Anomalous, KoTě o.p.s., GET ART! o.s. 

Město Kroměříž disponuje také velkým množstvím sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány jak 

ambulantní, terénní, tak pobytovou formou. Město Kroměříž nabízí sociální služby všem cílovým 

skupinám – seniorům, osobám se zdravotním postižením, rodinám s dětmi a osobám ohroženým 

sociálním vyloučením. V následujícím seznamu je prostý výpis sociálních služeb v Kroměříži, případně 

terénních služeb, které zde poskytují sociální služby (např. mají sídlo v jiném kraji, obci s rozšířenou 

působností). Konkrétní informace k jednotlivým službám budou doloženy v Analýze poskytovatelů 

sociálních služeb v ORP Kroměříž, jejíž plnění proběhne do 27. 9. 2018 a je součástí celého projektu. 

Za službu, která není registrovanou sociální službou, ale nabízí aktivity a zajištění pro klienty tohoto 

typu, můžeme považovat Klubíčko Kroměříž z.s., tato skutečnost byla využita také při realizaci 

Analýzy potřeb uživatelů sociálních služeb ORP Kroměříž. 

 

Sociální služby v Kroměříži: 

Astras - Nízkoprahové denní centrum ADAM 

Astras – Azylový dům pro muže 

Astras – noclehárna  

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Kroměříž 

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy Kroměříž – intervenční centrum 

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy Kroměříž – odborné sociální poradenství 

Česká katolická charita, Domov sv. Kříže Kroměříž  

Charitní pečovatelská služba Kroměříž 

Charita Kroměříž Osobní asistence  

Domov pro seniory U Kašny 

Domov pro seniory Vážany  

Domov pro seniory U Moravy  

Domov se zvláštním režimem Strom života 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka  

DZP Barborka – odlehčovací služby  

DZP Barborka – podpora samostatného bydlení 

DZP Barborka - denní stacionář  

DZP Zborovice – chráněné bydlení Kroměříž 

Horizont Kroměříž 

Kontaktní a poradenské centrum Plus Kroměříž 

Pečovatelská služba Kroměříž o.p.s. 

Podané ruce o.p.s. - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s. 
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Rodinné centrum Kroměříž z.s. (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc, od 1. 6. 2018 nově registrovaná sociální služba Odborné sociální poradenství) 

SONS ČR – Kroměříž 

Sociální rehabilitace Zahrada 

Sociální poradna Kroměříž 

Terénní program Plus 

 

Terénní služby poskytující péči v Kroměříži: 

Argo, Společnost dobré vůle Zlín, z.s. 

Středisko rané péče Olomouc 

Tyfloservis Zlín 

V obci Kroměříž existuje velké množství potencionálních možností v rámci vzdělávací činnosti.  

 

Obec disponuje celkem 11 mateřskými školami (specificky zaměřenými či běžnými): 

Mateřská škola Kollárova 

Mateřská škola Gorkého 

Mateřská škola Mánesova 

Mateřská škola Vážany 

Mateřská škola Páleníčkova 

Mateřská škola Postoupky 

Mateřská škola Spáčilova 

Mateřská škola Štítného 

Mateřská škola Žižkova 

Mateřská škola speciální 

Mateřská škola při zdravotnickém zařízení 

 

Dále zde působí celkem 9 základních škol (speciálních či běžných): 

Základní škola Zachar 

Základní škola Oskol 

Základní škola Slovan 

Základní škola Zámoraví 

Základní škola Komenského 

Základní škola U Sýpek 

Základní škola při zdravotnickém zařízení 

Základní škola spciální 

Základní škola církevní 

 

V rámci dalšího vzdělávání pak 11 středních škol (gymnázií, odborných učilišť, středních škol):  

Gymnázium Kroměříž 

Arcibiskupské gymnázium 

Konzervatoř P. J. Vejvanovského 

Obchodní akademie 

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž 

Střední zdravotnická škola Kroměříž 

Tauferova SOŠ veterinární 

Střední pedagogická škola 

Střední podnikatelská škola 

Stření průmyslová škola mlékárenská 

Střední škola Centrum odborné přípravy technické 
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V Kroměříži funguje 5 vyšších odborných nebo vysokých škol (resp. jejich pobočky): 

Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž 

FT UTB ve Zlíně Ústav analýzy a chemie potravin 

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální 

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola Kroměříž, s.r.o. 

Justiční akademie 

 

Město disponuje 2 uměleckými školami: 

Základní umělecká škola 

Základní umělecká škola D – MUSIC s.r.o. 

Kroměříž nabízí širokou škálu možností v rámci ubytování – jsou zde hotely, penziony, ale také 

pobytové zařízení typu „ubytoven“. Jedná se o levnou formu bydlení, které slouží k dočasnému 

ubytování pro pracující osoby, případně v rámci přechodného řešení aktuální nepříznivé sociální 

situace. V oblasti „ubytoven“ je situace proměnlivá. V roce 2017 byla uzavřena 1 ubytovna a v roce 

2018 (pravděpodobně březen) se bude jednat o další budovu k tomuto určenou.  

 

Co se týče zdravotní péče o občany města, jedná se v podstatě o spádovou oblast celé ORP Kroměříž. 

Nachází se zde tři nemocnice – Kroměřížská nemocnice, Nemocnice Milosrdných sester  

a Psychiatrická nemocnice. Dále pak 3 pohotovosti – pro děti a mládež, pro dospělé a zubní 

pohotovost. Ve městě nabízí své služby řada praktických lékařů, pediatrů, zubních ordinací a řada 

specificky orientovaných lékařských pracovišť (gynekologie, neurologie, oční lékaři, psychiatři, 

psychologové, aj.).  

Kroměříž má vlastní autobusové i vlakové nádraží a je důležitou spojnicí mezi okolními obcemi a 

městy. Jedná se o strategickou pozici, jelikož leží na průsečíku mezi Brnem a Zlínem, v dosahu je 

Olomouc. V obci funguje městská hromadná doprava a také senior taxi, což je služba, jejímž 

patronem jsou Sociální služby města Kroměříže. V Kroměříži je občanům k dispozici bohaté kulturní 

vyžití – Dům kultury a Kino Nadsklepí, Expozice Karla Kryla, Arcibiskupský zámek, Muzeum 

Kroměřížska. Dále pak také sportovní zázemí a stadiony – Koupaliště Bajda, Krytý bazén Kroměříž, 

Fotbalový stadion, Zimní stadion a Sportovní hala Slávia. O bezpečnost ve městě se stará početné 

množství subjektů, jako jsou Městská policie Kroměříž, Policie ČR, Hasiči, Záchranná služba a Krizové 

řízení a ochrana obyvatelstva. Ve městě funguje několik ubytoven, jejich podrobný výpis je k dispozici 

v další kapitole analýzy. 
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Kunkovice 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:    

Počet obyvatel:    69 osob 

Výměra:     712,23 ha 

Hustota zalidnění:    7,9 ob/km2 

Počet obyvatel v produktivním věku:    39 osob 

Průměrný věk obyvatelstva:    47,3 let 

Počet mužů:    38 osob 

Počet žen:    31 osob 

ZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ V    OBCI:OBCI:OBCI:OBCI:    

Obecní úřad:    ano 

Pošta:    ne 

Mateřská školka:    ne 

Škola, vzdělávací zařízení:    ne 

Zdravotnické zařízení:    ne 

Sociální služby:    ne 

Neregistrované sociální služby:    ne 

Kluby, spolky:    ne 

Obchod:    ano 

Knihovna:    ne 

Restaurace a hospodská zařízení:    ano 

Ubytovna:    ne 

Hotel, penzion:    ne 

Duchovní zázemí (kostel):    ne 
Tabulka 18 Kunkovice 

 

Obec Kunkovice má vlastní obecní úřad, v obci je jeden spolek (SDH Kunkovice). Do obce dojíždí 

autobusové spoje, které obec spojují s okolními lokalitami a umožňují obyvatelům dojíždět za prací a 

dalšími službami. V obci nejsou žádné registrované pobytové ani ambulantní sociální služby, ale není 

vyloučeno, že jsou zde poskytovány terénní sociální služby v rámci zajištění potřeb klientů v jejich 

přirozeném prostředí. Obec nemá vlastní zdravotní středisko ani vzdělávací instituce. 
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Kvasice 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:    

Počet obyvatel:    2 223 osob 

Výměra:     1 106,5 ha 

Hustota zalidnění:    200,81 ob/km2 

Počet obyvatel v produktivním věku:    1 325 osob 

Průměrný věk obyvatelstva:    45,2 let 

Počet mužů:    1 139 osob 

Počet žen:    1 084 osob 

ZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ V    OBCI:OBCI:OBCI:OBCI:    

Obecní úřad:    ano 

Pošta:    ano 

Mateřská školka:    ano 

Škola, vzdělávací zařízení:    ano  

Zdravotnické zařízení:    ano 

Sociální služby:    ano 

Neregistrované sociální služby:    ne 

Kluby, spolky:    ano 

Obchod:    ano 

Knihovna:    ano 

Restaurace a hospodská zařízení:    ano 

Ubytovna:    ano 

Hotel, penzion:    ano 

Duchovní zázemí (kostel):    ano 
Tabulka 19 Kvasice 

 

Obec Kvasice nabízí bohaté občanské zajištění. V obci se nachází pošta, mateřská školka, základní 

škola pro první i druhý stupeň vzdělávání, školní jídelna a školní družina. V obci se nachází několik 

ordinací lékařů, je zde lékárna. Obec má vlastní knihovnu a je zde celkem 15 spolků (Český 

zahrádkářský svaz Kvasice, Klub vojáků v záloze Kvasice, Kotvy Kvasice z.s., Moravský rybářský svaz 

Kvasice, Myslivecký spolek Kvasice, Rodinné centrum Kalíšek, Spolek Šachy Kvasice, SDH Kvasice, 

Tělocvičná jednota Sokol Kvasice, Vodácký klub Kvasice z.s., Fotbalový klub Kvasice, HbC Kvasice 

Knights, SK Kvasice, Taekwon-Do ITF, Sportovní oddíl školy japonského bojového umění Budžucu 

Dódžó). Do obce dojíždí pravidelné autobusové spoje, které obec spojují s okolními lokalitami a 

umožňují obyvatelům dojíždět za prací a dalšími službami. V obci jsou 2 pobytové sociální služby 

(Domov pro soby se zdravotním postižením Kvasice a Domov se zvláštním režimem Kvasice). 

Ambulantní sociální služby v obci nejsou, dále není vyloučeno, že jsou zde poskytovány terénní 

sociální služby v rámci zajištění potřeb klientů v jejich přirozeném prostředí. V obci je k dispozici 

sportovní centrum, které nabízí sportovní vyžití a zároveň ubytování, dále je v obci bowling a 

zámecký park se zámkem Kvasice, dále venkovní sportovní hřiště. Obec na svých internetových 

stránkách inzeruje pracovní místa z blízkého okolí, v obci se vydávají Kvasické noviny. V obci Kvasice 

také funguje ubytovna. 
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Kyselovice 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:    

Počet obyvatel:    491 osob 

Výměra:     675,9 ha 

Hustota zalidnění:    72,93 ob/km2 

Počet obyvatel v produktivním věku:    266 osob 

Průměrný věk obyvatelstva:    43,1 let 

Počet mužů:    231 osob 

Počet žen:    260 osob 

ZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ V    OBCI:OBCI:OBCI:OBCI:    

Obecní úřad:    ano 

Pošta:    ne 

Mateřská školka:    ano 

Škola, vzdělávací zařízení:    ne 

Zdravotnické zařízení:    ne 

Sociální služby:    ne 

Neregistrované sociální služby:    ne 

Kluby, spolky:    ano 

Obchod:    ano 

Knihovna:    ano 

Restaurace a hospodská zařízení:    ano 

Ubytovna:    ne 

Hotel, penzion:    ne  

Duchovní zázemí (kostel):    ano 
Tabulka 20 Kyselovice 

 

Obec Kyselovice může svým občanům nabídnout různorodé občanské zajištění. V obci se nachází 

mateřská školka. Obec nemá vlastní zdravotní středisko, případně lékaře v obci. Obec má vlastní 

knihovnu a je zde celkem 6 spolků (Jezdecký oddíl TJ Sokol Kyselovice, Lidová myslivecká společnost 

Kyselovice, Občanská beseda Kyselovice, SDH Kyselovice, Sportovní klub Kyselovice, Honební 

společenstvo Kyselovice). Do obce dojíždí pravidelné autobusové spoje, které obec spojují s okolními 

lokalitami a umožňují obyvatelům dojíždět za prací a dalšími službami. V obci nejsou žádné 

registrované pobytové ani ambulantní sociální služby, ale není vyloučeno, že jsou zde poskytovány 

terénní sociální služby v rámci zajištění potřeb klientů v jejich přirozeném prostředí. V obci je 

k dispozici sportovní centrum, venkovní sportovní hřiště.  
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Litenčice 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:    

Počet obyvatel:    487 osob 

Výměra:     1 051,3 ha 

Hustota zalidnění:    46,04 ob/km2 

Počet obyvatel v produktivním věku:    340 osob 

Průměrný věk obyvatelstva:    42,9 let 

Počet mužů:    252 osob 

Počet žen:    235 osob 

ZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ V    OBCI:OBCI:OBCI:OBCI:    

Obecní úřad:    ano 

Pošta:    ne 

Mateřská školka:    ano  

Škola, vzdělávací zařízení:    ano  

Zdravotnické zařízení:    ano 

Sociální služby:    ne  

Neregistrované sociální služby:    ne 

Kluby, spolky:    ano 

Obchod:    ano 

Knihovna:    ano 

Restaurace a hospodská zařízení:    ano 

Ubytovna:    ne 

Hotel, penzion:    ne 

Duchovní zázemí (kostel):    ano 
Tabulka 21 Litenčice 

 

Obec Litenčice nabízí základní občanské zajištění. V obci se nachází pošta, mateřská školka, základní 

škola, školní jídelna. Obec má vlastní zdravotní středisko, kde ordinuje praktický lékař pro dospělé a 

také pro děti a dorost. Obec má vlastní knihovnu a jsou zde 4 spolky (Mollos Klub CZ Litenčice, TJ 

Sokol Litenčice, Myslivecký spolek Litenčice, SDH Litenčice). Do obce dojíždí pravidelné autobusové 

spoje, které obec spojují s okolními lokalitami a umožňují obyvatelům dojíždět za prací a dalšími 

službami. V obci nejsou žádné registrované pobytové ani ambulantní sociální služby, ale není 

vyloučeno, že jsou zde poskytovány terénní sociální služby v rámci zajištění potřeb klientů v jejich 

přirozeném prostředí. V obci je k dispozici sportovní centrum - hala, které nabízí sportovní vyžití a 

zároveň ubytování. V obci se nachází zámek Litenčice. 
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Lubná 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:    

Počet obyvatel:    469 osob 

Výměra:     683,94 ha 

Hustota zalidnění:    67,99 ob/km2 

Počet obyvatel v produktivním věku:    244 osob 

Průměrný věk obyvatelstva:    41,6 let 

Počet mužů:    229 osob 

Počet žen:    240 osob 

ZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ V    OBCI:OBCI:OBCI:OBCI:    

Obecní úřad:    ano 

Pošta:    ne 

Mateřská školka:    ano 

Škola, vzdělávací zařízení:    ne 

Zdravotnické zařízení:    ano 

Sociální služby:    ne 

Neregistrované sociální služby:    ne 

Kluby, spolky:    ano 

Obchod:    ano 

Knihovna:    ano 

Restaurace a hospodská zařízení:    ano 

Ubytovna:    ne 

Hotel, penzion:    ne  

Duchovní zázemí (kostel):    ne 
Tabulka 22 Lubná 

 

Obec Lubná nabízí základní občanské zajištění. V obci se nachází mateřská školka s kapacitou 25 dětí. 

Obec nemá vlastní zdravotní středisko, Lubná má vlastní knihovnu a jsou zde 3 spolky (SDH Lubná, FK 

Lubná 1959, klub MaMínek). Klub MaMínek se pravidelně každé úterý schází v budově obecního 

úřadu a je určen pro rodiče, rodiny a děti. Spolek funguje od roku 2010 a mimo aktivit pro děti 

organizuje také přednášky a kurzy. Do obce dojíždí pravidelné autobusové spoje, které obec spojují 

s okolními lokalitami a umožňují obyvatelům dojíždět za prací a dalšími službami. V obci nejsou žádné 

registrované pobytové ani ambulantní sociální služby, ale není vyloučeno, že jsou zde poskytovány 

terénní sociální služby v rámci zajištění potřeb klientů v jejich přirozeném prostředí. V obci je 

k dispozici sportovní (fotbalové) hřiště. 
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Lutopecny 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:    

Počet obyvatel:    588 osob 

Výměra:     486,86 ha 

Hustota zalidnění:    122,83 ob/km2 

Počet obyvatel v produktivním věku:    306 osob 

Průměrný věk obyvatelstva:    41,8 let 

Počet mužů:    293 osob 

Počet žen:    295 osob 

ZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ V    OBCI:OBCI:OBCI:OBCI:    

Obecní úřad:    ano 

Pošta:    ne 

Mateřská školka:    ano 

Škola, vzdělávací zařízení:    ne 

Zdravotnické zařízení:    ne 

Sociální služby:    ne 

Neregistrované sociální služby:    ne 

Kluby, spolky:    ano 

Obchod:    ano 

Knihovna:    ano  

Restaurace a hospodská zařízení:    ano 

Ubytovna:    ne 

Hotel, penzion:    ne 

Duchovní zázemí (kostel):    ne 
Tabulka 23 Lutopecny 

 

Obec Lutopecny nabízí základní občanské zajištění. V obci se nachází obecní knihovna a jsou zde 2 

spolky (SDH Lutopecny, Fotbalový klub Lutopecny). V obci je mateřská školka. Do obce dojíždí 

pravidelné autobusové spoje, které obec spojují s okolními lokalitami a umožňují obyvatelům 

dojíždět za prací a dalšími službami. V obci nejsou žádné registrované pobytové ani ambulantní 

sociální služby, ale není vyloučeno, že jsou zde poskytovány terénní sociální služby v rámci zajištění 

potřeb klientů v jejich přirozeném prostředí. V obci je k dispozici sportovní (fotbalové) hřiště. 
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Morkovice – Slížany 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:    

Počet obyvatel:    2 906 osob 

Výměra:     2 114,9 ha 

Hustota zalidnění:    137,78 ob/km2 

Počet obyvatel v produktivním věku:    1 834 osob 

Průměrný věk obyvatelstva:    42,8 let 

Počet mužů:    1 431 osob 

Počet žen:    1 475 osob 

ZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ V    OBCI:OBCI:OBCI:OBCI:    

Obecní úřad:    ano 

Pošta:    ano 

Mateřská školka:    ano 

Škola, vzdělávací zařízení:    ano 

Zdravotnické zařízení:    ano 

Sociální služby:    ano 

Neregistrované sociální služby:    ne 

Kluby, spolky:    ano 

Obchod:    ano 

Knihovna:    ano 

Restaurace a hospodská zařízení:    ano 

Ubytovna:    ano 

Hotel, penzion:    ano 

Duchovní zázemí (kostel):    ano 
Tabulka 24 Morkovice - Slížany 

 

Obec Morkovice – Slížany nabízí velmi bohaté občanské zajištění. V obci se nachází pošta, mateřská 

školka, základní škola pro první i druhý stupeň vzdělávání, školní jídelna a školní družina, dále pak 

pobočka Základní umělecké školy Kroměříž. V obci se nachází jak lékaři pro dospělé, tak pro děti a 

dorost, je zde lékárna. Obec má vlastní knihovnu a je zde celkem 7 spolků (SDH Morkovice, 

Kynologický klub Morkovice, FC Morkovice, Bike Triatlon, PS Cantus, Morkovští ochotníci, HC Wild 

Bruins, Včelaři Morkovice, KČT Morkovice). Do obce dojíždí pravidelné autobusové spoje, které obec 

spojují s okolními lokalitami a umožňují obyvatelům dojíždět za prací a dalšími službami. V obci 

nejsou žádné registrované pobytové ani ambulantní sociální služby, ale není vyloučeno, že jsou zde 

poskytovány terénní sociální služby v rámci zajištění potřeb klientů v jejich přirozeném prostředí. 

V obci je k dispozici sportovní hřiště a sportovní centrum pro vnitřní sportovní aktivity, dále také 

koupaliště, které nabízí sportovní vyžití. Obec na svých internetových stránkách inzeruje pracovní 

místa z blízkého okolí, v obci se nachází zámek Morkovice. Obec má vlastní Košíkářské muzeum a 

nachází se zde penzion s restaurací. Bezpečnost zajišťuje pobočka Policie ČR. V Morkovicích – 

Slížanech funguje ubytovna. 
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Nítkovice 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:    

Počet obyvatel:    238 osob 

Výměra:     913,49 ha 

Hustota zalidnění:    26,3 os/km2 

Počet obyvatel v produktivním věku:    133 osob 

Průměrný věk obyvatelstva:    44,1 let 

Počet mužů:    117 osob 

Počet žen:    121 osob 

ZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ V    OBCI:OBCI:OBCI:OBCI:    

Obecní úřad:    ano 

Pošta:    ne 

Mateřská školka:    ne 

Škola, vzdělávací zařízení:    ne 

Zdravotnické zařízení:    ne 

Sociální služby:    ne 

Neregistrované sociální služby:    ne 

Kluby, spolky:    ano 

Obchod:    ano 

Knihovna:    ne 

Restaurace a hospodská zařízení:    ano 

Ubytovna:    ne 

Hotel, penzion:    ne 

Duchovní zázemí (kostel):    ne 
Tabulka 25 Nítkovice 

 

Obec Nítkovice nabízí základní občanské zajištění. V obci se nachází obecní knihovna a jsou zde 3 

spolky (SDH Nítkovice, Myslivecký spolek Nítkovice, ČČK spolek Nítkovice). V obci není mateřská 

školka ani jiné vzdělávací zařízení. Do obce dojíždí pravidelné autobusové spoje, které obec spojují 

s okolními lokalitami a umožňují obyvatelům dojíždět za prací a dalšími službami. V obci nejsou žádné 

registrované pobytové ani ambulantní sociální služby, ale není vyloučeno, že jsou zde poskytovány 

terénní sociální služby v rámci zajištění potřeb klientů v jejich přirozeném prostředí. V obci je 

k dispozici sportovní (fotbalové) hřiště. 
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Nová Dědina 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:    

Počet obyvatel:    430 osob 

Výměra:     757,25 ha 

Hustota zalidnění:    54,9 ob/km2 

Počet obyvatel v produktivním věku:    259 osob 

Průměrný věk obyvatelstva:    43,2 let 

Počet mužů:    221 osob 

Počet žen:    209 osob 

ZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ V    OBCI:OBCI:OBCI:OBCI:    

Obecní úřad:    ano 

Pošta:    ne 

Mateřská školka:    ano 

Škola, vzdělávací zařízení:    ne 

Zdravotnické zařízení:    ne 

Sociální služby:    ne 

Neregistrované sociální služby:    ne 

Kluby, spolky:    ano 

Obchod:    ano 

Knihovna:    ano 

Restaurace a hospodská zařízení:    ano 

Ubytovna:    ne 

Hotel, penzion:    ne 

Duchovní zázemí (kostel):    ne 
Tabulka 26 Nová Dědina 

 

Obec Nová Dědina nabízí základní občanské zajištění. V obci se nachází obecní knihovna a je zde 1 

spolek (SDH Nová Dědina). V obci je k dispozici občanům mateřská školka, jiné vzdělávací zařízení 

není. Do obce dojíždí pravidelné autobusové spoje, které obec spojují s okolními lokalitami a 

umožňují obyvatelům dojíždět za prací a dalšími službami. V obci nejsou žádné registrované pobytové 

ani ambulantní sociální služby, ale není vyloučeno, že jsou zde poskytovány terénní sociální služby 

v rámci zajištění potřeb klientů v jejich přirozeném prostředí. V obci je k dispozici sportovní 

(fotbalové) hřiště. Webové stránky obce nabízejí možnost hlasitého čtení. 
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Pačlavice 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:    

Počet obyvatel:    845 osob 

Výměra:     1 547,43 ha 

Hustota zalidnění:    55,19 ob/km2 

Počet obyvatel v produktivním věku:    553 osob 

Průměrný věk obyvatelstva:    47,5 let 

Počet mužů:    416 osob 

Počet žen:    429 osob 

ZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ V    OBCI:OBCI:OBCI:OBCI:    

Obecní úřad:    ano 

Pošta:    ano 

Mateřská školka:    ano 

Škola, vzdělávací zařízení:    ne 

Zdravotnické zařízení:    ano 

Sociální služby:    ano 

Neregistrované sociální služby:    ne 

Kluby, spolky:    ano 

Obchod:    ano 

Knihovna:    ano 

Restaurace a hospodská zařízení:    ano 

Ubytovna:    ne 

Hotel, penzion:    ne 

Duchovní zázemí (kostel):    ano 
Tabulka 27 Pačlavice 

 

Obec Pačlavice nabízí dobré občanské zajištění. V obci se nachází pošta a také mateřská školka. Obec 

má vlastní zdravotní středisko, kde ordinuje praktický lékař pro dospělé a také pro děti a dorost. 

Obec má vlastní knihovnu a je zde 5 spolků (TJ Sokol Pačlavice, Sokol Pornice, SDH Pačlavice, SDH 

Pornice, SDH Lhota). Do obce dojíždí pravidelné autobusové spoje, které obec spojují s okolními 

lokalitami a umožňují obyvatelům dojíždět za prací a dalšími službami. V obci nejsou žádné 

registrované ambulantní sociální služby, ale není vyloučeno, že jsou zde poskytovány terénní sociální 

služby v rámci zajištění potřeb klientů v jejich přirozeném prostředí. Nachází se zde 2 registrované 

sociální služby poskytované pobytovou formou (Domov pro seniory Pačlavice, Domov se zvláštním 

režimem Pačlavice – DZR poskytováno od 1. 1. 2018). V obci je k dispozici kulturní dům - hala, které 

nabízí možnost pronájmu pro soukromé akce, dále je občanům k dispozici sportovní (fotbalové) 

hřiště. V obci se nachází zámek a klášter Pačlavice. Webové stránky obce nabízejí možnost hlasitého 

čtení. 
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Počenice – Tetětice 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:    

Počet obyvatel:    693 osob 

Výměra:     828,55 ha 

Hustota zalidnění:    83,16 ob/km2 

Počet obyvatel v produktivním věku:    487 osob 

Průměrný věk obyvatelstva:    44,9 let 

Počet mužů:    346 osob 

Počet žen:    347 osob 

ZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ V    OBCI:OBCI:OBCI:OBCI:    

Obecní úřad:    ano 

Pošta:    ne 

Mateřská školka:    ano 

Škola, vzdělávací zařízení:    ano 

Zdravotnické zařízení:    ne 

Sociální služby:    ne 

Neregistrované sociální služby:    ne 

Kluby, spolky:    ano 

Obchod:    ano 

Knihovna:    ano 

Restaurace a hospodská zařízení:    ano 

Ubytovna:    ne 

Hotel, penzion:    ne 

Duchovní zázemí (kostel):    ano 
Tabulka 28 Počenice - Tetětice 

 

Obec Počenice - Tetětice nabízí dobré občanské zajištění. V obci se nachází obecní knihovna a je zde 5 

spolků (SDH Počenice, SDH Tetětice, TJ Počenice – Tetětice, SFK Kozel Počenice, Český svaz žen 

Počenice - Tetětice). V obci je k dispozici občanům mateřská školka a také základní škola. Do obce 

dojíždí pravidelné autobusové spoje, které obec spojují s okolními lokalitami a umožňují obyvatelům 

dojíždět za prací a dalšími službami. V obci nejsou žádné registrované pobytové ani ambulantní 

sociální služby, ale není vyloučeno, že jsou zde poskytovány terénní sociální služby v rámci zajištění 

potřeb klientů v jejich přirozeném prostředí. V obci je k dispozici sportovní (fotbalové) hřiště. 

Webové stránky obce nabízejí možnost hlasitého čtení a zjednodušené verze webových stránek nejen 

pro seniory. 
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Prasklice 

ZÁKLADNÍZÁKLADNÍZÁKLADNÍZÁKLADNÍ ÚDAJE: ÚDAJE: ÚDAJE: ÚDAJE:    

Počet obyvatel:    247 osob 

Výměra:     390,9 ha 

Hustota zalidnění:    61,64 ob/km2 

Počet obyvatel v produktivním věku:    113 osob 

Průměrný věk obyvatelstva:    45,1 let 

Počet mužů:    119 osob 

Počet žen:    128 osob 

ZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ V    OBCI:OBCI:OBCI:OBCI:    

Obecní úřad:    ano 

Pošta:    ne 

Mateřská školka:    ne 

Škola, vzdělávací zařízení:    ne 

Zdravotnické zařízení:    ne 

Sociální služby:    ano (od 1. 4. 2018) 

Neregistrované sociální služby:    ne 

Kluby, spolky:    ano 

Obchod:    ano 

Knihovna:    ano 

Restaurace a hospodská zařízení:    ano 

Ubytovna:    ne 

Hotel, penzion:    ne 

Duchovní zázemí (kostel):    ano 
Tabulka 29 Prasklice 

 

Obec Prasklice nabízí základní občanské zajištění. V obci se nachází místní obecní knihovna a jsou zde 

4 spolky (SDH Prasklice, Holubáři Prasklice, Chovatelé Prasklice, Myslivecký spolek Prasklice). V obci 

není mateřská školka ani jiná vzdělávací instituce. Do obce dojíždí pravidelné autobusové spoje, které 

obec spojují s okolními lokalitami a umožňují obyvatelům dojíždět za prací a dalšími službami. V obci 

nebyly před termínem plnění této analýzy žádné registrované pobytové ani ambulantní sociální 

služby. Od 1. 4. 2018 dojde k otevření registrované sociální služby Domova pro seniory Starý Mlýn 

(Eco Luno Care s.r.o.), jehož kapacita bude 30 lůžek. Dále není vyloučeno, že jsou zde poskytovány 

terénní sociální služby v rámci zajištění potřeb klientů v jejich přirozeném prostředí. V obci je 

k dispozici sportovní (fotbalové) hřiště.  
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Pravčice 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:    

Počet obyvatel:    721 osob 

Výměra:     699,27 ha 

Hustota zalidnění:    103,97 ob/km2 

Počet obyvatel v produktivním věku:    432 osob 

Průměrný věk obyvatelstva:    43,0 let 

Počet mužů:    364 osob 

Počet žen:    357 osob 

ZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ V    OBCI:OBCI:OBCI:OBCI:    

Obecní úřad:    ano 

Pošta:    ne 

Mateřská školka:    ano 

Škola, vzdělávací zařízení:    ano 

Zdravotnické zařízení:    ne 

Sociální služby:    ne 

Neregistrované sociální služby:    ne 

Kluby, spolky:    ano 

Obchod:    ano 

Knihovna:    ano 

Restaurace a hospodská zařízení:    ano 

Ubytovna:    ne 

Hotel, penzion:    ne 

Duchovní zázemí (kostel):    ano 
Tabulka 30 Pravčice 

 

Obec Pravčice nabízí velmi dobré občanské zajištění. V obci se nachází mateřská školka, základní 

škola, školní jídelna a školní družina. V obci se nenachází lékař ani zdravotní středisko. Obec má 

vlastní knihovnu a je zde celkem 10 spolků (TJ Sokol Pravčice, Myslivecké sdružení Pravčice o.s., 

Jezdecký klub SPORT Pravčice, JK Morava Pravčice, Občanské sdružení Terezka, Občanské sdružení 

Pravčice, Česká svaz chovatelů Pravčice, SDH Pravčice, Cyklo veterání Pravčice, Šachový oddíl 

Pravčice). Do obce dojíždí pravidelné autobusové spoje, které obec spojují s okolními lokalitami a 

umožňují obyvatelům dojíždět za prací a dalšími službami. V obci nejsou žádné registrované pobytové 

ani ambulantní sociální služby, ale není vyloučeno, že jsou zde poskytovány terénní sociální služby 

v rámci zajištění potřeb klientů v jejich přirozeném prostředí. V obci je k dispozici sportovní 

(fotbalové) hřiště. Pravčice mají vlastní Muzeum zemědělské techniky. Obec má vlastní Pravčické 

noviny a místní základní škola vydává školní časopis Pravčičák. 
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Rataje 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:    

Počet obyvatel:    1 133 osob 

Výměra:     1 210,82 ha 

Hustota zalidnění:    93,82 ob/km2 

Počet obyvatel v produktivním věku:    534 osob 

Průměrný věk obyvatelstva:    40,6 let 

Počet mužů:    581 osob 

Počet žen:    552 osob 

ZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ V    OBCI:OBCI:OBCI:OBCI:    

Obecní úřad:    ano  

Pošta:    ano 

Mateřská školka:    ano 

Škola, vzdělávací zařízení:    ano 

Zdravotnické zařízení:    ne 

Sociální služby:    ne 

Neregistrované sociální služby:    ano 

Kluby, spolky:    ano 

Obchod:    ano 

Knihovna:    ano  

Restaurace a hospodská zařízení:    ano 

Ubytovna:    ano 

Hotel, penzion:    ne 

Duchovní zázemí (kostel):    ano 
Tabulka 31 Rataje 

 

Obec Rataje nabízí velmi dobré občanské zajištění. V obci se nachází mateřská školka, základní škola, 

školní jídelna a školní družina. V obci se nenachází lékař ani zdravotní středisko. Obec má vlastní 

obecní knihovnu a je zde celkem 7 spolků (TJ Sokol Rataje, Myslivecké sdružení Rataje, SDH Rataje, 

Český zahrádkářský svaz pobočka Rataje, Český červený kříž Rataje, Rybářský spolek Rataje, Divadelní 

soubor Rataje). Obec má vlastní obecní zpravodaj a je územně rozdělena na části Rataje, Sobělice a 

Popovice. Do obce dojíždí pravidelné autobusové spoje, které obec spojují s okolními lokalitami a 

umožňují obyvatelům dojíždět za prací a dalšími službami. V obci nejsou žádné registrované pobytové 

ani ambulantní sociální služby, ale není vyloučeno, že jsou zde poskytovány terénní sociální služby 

v rámci zajištění potřeb klientů v jejich přirozeném prostředí. V místní části Popovice funguje již 

několik let Domov Popovice, který poskytuje neregistrované sociální služby pro cílovou skupinu 

seniorů. Snahou zařízení je stát se registrovanou sociální službou v nejbližším možné době. V obci je 

k dispozici sportovní (fotbalové) hřiště. V místní části Sobělice funguje ubytovna. Webové stránky 

obce nabízejí možnost hlasitého čtení a zjednodušené verze webových stránek nejen pro seniory. 
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Roštín 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:    

Počet obyvatel:    696 osob 

Výměra:     1 802,5 ha 

Hustota zalidnění:    39,11 ob/km2 

Počet obyvatel v produktivním věku:    395 osob 

Průměrný věk obyvatelstva:    45,4 let 

Počet mužů:    347 osob 

Počet žen:    349 osob 

ZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ V    OBCI:OBCI:OBCI:OBCI:    

Obecní úřad:    ano 

Pošta:    ano 

Mateřská školka:    ano 

Škola, vzdělávací zařízení:    ano 

Zdravotnické zařízení:    ano 

Sociální služby:    ne  

Neregistrované sociální služby:    ne 

Kluby, spolky:    ano 

Obchod:    ano 

Knihovna:    ano 

Restaurace a hospodská zařízení:    ano 

Ubytovna:    ne 

Hotel, penzion:    ano 

Duchovní zázemí (kostel):    ano 
Tabulka 32 Roštín 

 

Obec Roštín nabízí velmi dobré občanské zajištění. V obci se nachází mateřská školka, základní škola 

pro první stupeň vzdělávání, školní jídelna a školní družina. V obci není lékař ani zdravotní středisko, 

ale 1. týden v měsíci funguje poradna lékařky pro děti a dorost. Obec má vlastní obecní knihovnu a 

jsou zde celkem 4 spolky (TJ Roštín, Tenisový klub Roštín, Myslivecký spolek Roštín, Včelařský spolek 

Roštín). Do obce dojíždí pravidelné autobusové spoje, které obec spojují s okolními lokalitami a 

umožňují obyvatelům dojíždět za prací a dalšími službami. V obci nejsou žádné registrované pobytové 

ani ambulantní sociální služby, ale není vyloučeno, že jsou zde poskytovány terénní sociální služby 

v rámci zajištění potřeb klientů v jejich přirozeném prostředí. V obci je k dispozici bohaté sportovní 

vyžití – např. koupaliště, sportovní (fotbalové) hřiště, tenisové hřiště. V obci je rekreační areál, který 

zajišťuje ubytování, stravování, ale také velké množství zábavných aktivit.  
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Skaštice 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:    

Počet obyvatel:    397 osob 

Výměra:     772,8 ha 

Hustota zalidnění:    50,85 ob/km2 

Počet obyvatel v produktivním věku:    205 osob 

Průměrný věk obyvatelstva:    39,3 let 

Počet mužů:    208 osob 

Počet žen:    189 osob 

ZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ V    OBCI:OBCI:OBCI:OBCI:    

Obecní úřad:    ano 

Pošta:    ne 

Mateřská školka:    ano 

Škola, vzdělávací zařízení:    ne 

Zdravotnické zařízení:    ano 

Sociální služby:    ne 

Neregistrované sociální služby:    ne 

Kluby, spolky:    ano 

Obchod:    ano 

Knihovna:    ano 

Restaurace a hospodská zařízení:    ano 

Ubytovna:    ne 

Hotel, penzion:    ne 

Duchovní zázemí (kostel):    ano 
Tabulka 33 Skaštice 

 

Obec Skaštice nabízí dobré občanské zajištění. V obci se nachází mateřská školka a praktický lékař pro 

dospělé. Obec má vlastní obecní knihovnu a jsou zde celkem 3 spolky (TJ Skaštice, SDH Skaštice, 

Dobrovolné rybářské sdružení Skaštice). Obec má vlastní obecní zpravodaj. Do obce dojíždí 

pravidelné autobusové spoje, které obec spojují s okolními lokalitami a umožňují obyvatelům 

dojíždět za prací a dalšími službami. V obci nejsou žádné registrované pobytové ani ambulantní 

sociální služby, ale není vyloučeno, že jsou zde poskytovány terénní sociální služby v rámci zajištění 

potřeb klientů v jejich přirozeném prostředí. V obci je k dispozici sportovní (fotbalové) hřiště. 

Webové stránky obce nabízejí možnost hlasitého čtení. 
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Soběsuky 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:    

Počet obyvatel:    358 osob 

Výměra:     401,27 ha 

Hustota zalidnění:    87,97 ob/km2 

Počet obyvatel v produktivním věku:    169 osob  

Průměrný věk obyvatelstva:    43,2 let 

Počet mužů:    185 osob 

Počet žen:    173 osob 

ZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ V    OBCI:OBCI:OBCI:OBCI:    

Obecní úřad:    ano 

Pošta:    ne 

Mateřská školka:    ne 

Škola, vzdělávací zařízení:    ne 

Zdravotnické zařízení:    ne 

Sociální služby:    ne 

Neregistrované sociální služby:    ne 

Kluby, spolky:    ano 

Obchod:    ano 

Knihovna:    ano 

Restaurace a hospodská zařízení:    ano 

Ubytovna:    ne 

Hotel, penzion:     ano 

Duchovní zázemí (kostel):    ne 
Tabulka 34 Soběsuky 

 

Obec Soběsuky nabízí základní občanské zajištění. V obci se nenachází vzdělávací zařízení. V obci se 

není lékař ani zdravotní středisko. Obec má vlastní obecní knihovnu (pobočky ve všech místních 

částech) a je zde celkem 6 spolků (SDH Soběsuky, Jezdecký klub Alima, Šachový klub Milovice, 

Jezdecký klub Paráda, Svaz zahrádkářů Soběsuky, Myslivecký spolek Soběsuky). Obec má vlastní 

obecní zpravodaj a je územně rozdělena na části Soběsuky, Milovice, Skržice (Olšina). Do obce dojíždí 

pravidelné autobusové spoje, které obec spojují s okolními lokalitami a umožňují obyvatelům 

dojíždět za prací a dalšími službami. V obci nejsou žádné registrované pobytové ani ambulantní 

sociální služby, ale není vyloučeno, že jsou zde poskytovány terénní sociální služby v rámci zajištění 

potřeb klientů v jejich přirozeném prostředí. V obci je k dispozici sportovní (fotbalové) hřiště. 

V místních částech obce se nachází farma a ubytovací kapacity, včetně možnosti trávení volného 

času. 
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Střílky 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:    

Počet obyvatel:    638 osob 

Výměra:     992, 81 ha 

Hustota zalidnění:    64,97 ob/km2 

Počet obyvatel v produktivním věku:    418 osob 

Průměrný věk obyvatelstva:    46,5 let 

Počet mužů:    327 osob 

Počet žen:    311 osob 

ZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ V    OBCI:OBCI:OBCI:OBCI:    

Obecní úřad:    ano 

Pošta:    ano 

Mateřská školka:    ano 

Škola, vzdělávací zařízení:    ano 

Zdravotnické zařízení:    ano 

Sociální služby:    ne 

Neregistrované sociální služby:    ne 

Kluby, spolky:    ano 

Obchod:    ano 

Knihovna:    ano 

Restaurace a hospodská zařízení:    ano 

Ubytovna:    ne 

Hotel, penzion:    ano 

Duchovní zázemí (kostel):    ano 
Tabulka 35 Střílky 

 

Obec Střílky nabízí velmi dobré občanské zajištění. V obci se nachází mateřská školka, základní škola 

pro první i druhý stupeň vzdělávání, školní jídelna a školní družina, která funguje ráno i odpoledne. 

V obci je lékař a zdravotní středisko, které nabízí služby lékaře pro dospělé, děti a dorost a také 

dentistu. Obec má vlastní obecní knihovnu a je zde celkem 7 spolků (Družstevník Střílky, SDH Střílky, 

Súsedé – chasa a krúžek, Občanské sdružení pro záchranu barokního hřbitova ve Střílkách, Sdružení 

Jóga v denním životě, Aerobic Střílky, Cvičení Sluníček Střílky). Do obce dojíždí pravidelné autobusové 

spoje, které obec spojují s okolními lokalitami a umožňují obyvatelům dojíždět za prací a dalšími 

službami. V obci nejsou žádné registrované pobytové ani ambulantní sociální služby, ale není 

vyloučeno, že jsou zde poskytovány terénní sociální služby v rámci zajištění potřeb klientů v jejich 

přirozeném prostředí. V obci je k dispozici sportovní (fotbalové) hřiště. V obci se nachází množství 

kulturních památek – barokní hřbitov, naučné stezky. V obci funguje Výchovný ústav Střílky (kapacita 

48 dětí), který zajišťuje péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, uloženou ochrannou výchovou a 

nařízeným předběžným opatřením. V obci je několik rekreačních objektů, které nabízí ubytování. 
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Střížovice 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:    

Počet obyvatel:    257 osob 

Výměra:     573,4 ha 

Hustota zalidnění:    46,65 ob/km2 

Počet obyvatel v produktivním věku:    132 osob 

Průměrný věk obyvatelstva:    41,9 let 

Počet mužů:    139 osob 

Počet žen:    118 osob 

ZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ V    OBCI:OBCI:OBCI:OBCI:    

Obecní úřad:    ano 

Pošta:    ne 

Mateřská školka:    ano 

Škola, vzdělávací zařízení:    ne 

Zdravotnické zařízení:    ne 

Sociální služby:    ne 

Neregistrované sociální služby:    ne 

Kluby, spolky:    ano 

Obchod:    ano 

Knihovna:    ano 

Restaurace a hospodská zařízení:    ano 

Ubytovna:    ne 

Hotel, penzion:    ne 

Duchovní zázemí (kostel):    ne  
Tabulka 36 Střížovice 

 

Obec Střížovice nabízí základní občanské zajištění. V obci se nachází mateřská školka. Obec má vlastní 

obecní knihovnu a jsou zde celkem 2 spolky (TJ Střížovice, SDH Střížovice). V obci nejsou lékaři ani 

zdravotní středisko. Obec má vlastní obecní zpravodaj. Do obce dojíždí pravidelné autobusové spoje, 

které obec spojují s okolními lokalitami a umožňují obyvatelům dojíždět za prací a dalšími službami. 

V obci nejsou žádné registrované pobytové ani ambulantní sociální služby, ale není vyloučeno, že jsou 

zde poskytovány terénní sociální služby v rámci zajištění potřeb klientů v jejich přirozeném prostředí. 

V obci je k dispozici sportovní (fotbalové) hřiště a vnitřní prostory pro pořádání oslav, akcí.  
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Sulimov 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:    

Počet obyvatel:    152 osob 

Výměra:     197,47 ha 

Hustota zalidnění:    75,45 ob/km2 

Počet obyvatel v produktivním věku:    73 osob 

Průměrný věk obyvatelstva:    43,7 let 

Počet mužů:    76 osob 

Počet žen:    76 osob 

ZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ V    OBCI:OBCI:OBCI:OBCI:    

Obecní úřad:    ano 

Pošta:    ne 

Mateřská školka:    ne 

Škola, vzdělávací zařízení:    ne 

Zdravotnické zařízení:    ne 

Sociální služby:    ne 

Neregistrované sociální služby:    ne 

Kluby, spolky:    ano 

Obchod:    ano 

Knihovna:    ano 

Restaurace a hospodská zařízení:    ano (dle domluvy) 

Ubytovna:    ne 

Hotel, penzion:    ne 

Duchovní zázemí (kostel):    ne  
Tabulka 37 Sulimov 

 

Obec Sulimov nabízí základní občanské zajištění. V obci se nenachází vzdělávací zařízení. Obec má 

vlastní obecní knihovnu a jsou zde celkem 3 spolky (SDH Sulimov, Šachový klub Sulimov, Sportovní 

turistický klub Sulimov). V obci nejsou lékaři ani zdravotní středisko. Do obce dojíždí pravidelné 

autobusové spoje, které obec spojují s okolními lokalitami a umožňují obyvatelům dojíždět za prací a 

dalšími službami. V obci nejsou žádné registrované pobytové ani ambulantní sociální služby, ale není 

vyloučeno, že jsou zde poskytovány terénní sociální služby v rámci zajištění potřeb klientů v jejich 

přirozeném prostředí. Webové stránky obce nabízejí možnost hlasitého čtení a zjednodušené verze 

webových stránek nejen pro seniory. V obci má dlouhou tradici místní pálenice, díky jejíž činnosti 

probíhá realizace kulturních akcí (např. košty). 
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Šelešovice 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:    

Počet obyvatel:    320 osob 

Výměra:     462,29 

Hustota zalidnění:    68,79 ob/km2 

Počet obyvatel v produktivním věku:    202 osob 

Průměrný věk obyvatelstva:    43,0 let 

Počet mužů:    156 osob 

Počet žen:    164 osob 

ZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ V    OBCI:OBCI:OBCI:OBCI:    

Obecní úřad:    ano 

Pošta:    ne 

Mateřská školka:    ne 

Škola, vzdělávací zařízení:    ne 

Zdravotnické zařízení:    ne 

Sociální služby:    ne 

Neregistrované sociální služby:    ne 

Kluby, spolky:    ano 

Obchod:    ano 

Knihovna:    ano 

Restaurace a hospodská zařízení:    ano 

Ubytovna:    ne 

Hotel, penzion:    ne 

Duchovní zázemí (kostel):    ne  
Tabulka 38 Šelešovice 

 

Obec Šelešovice nabízí základní občanské zajištění. V obci se nenachází vzdělávací zařízení. Obec má 

vlastní obecní knihovnu a jsou zde celkem 3 spolky (SDH Šelešovice, TJ Slavoj Šelešovice, Myslivecké 

sdružení Šelešovice). V obci nejsou lékaři ani zdravotní středisko. Do obce dojíždí pravidelné 

autobusové a vlakové spoje, které obec spojují s okolními lokalitami a umožňují obyvatelům dojíždět 

za prací a dalšími službami. V obci nejsou žádné registrované pobytové ani ambulantní sociální 

služby, ale není vyloučeno, že jsou zde poskytovány terénní sociální služby v rámci zajištění potřeb 

klientů v jejich přirozeném prostředí. V obci je k dispozici sportovní (fotbalové) hřiště. 
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Troubky – Zdislavice 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:    

Počet obyvatel:    473 osob 

Výměra:     1 060,24 ha 

Hustota zalidnění:    43,76 ob/km2 

Počet obyvatel v produktivním věku:    327 osob 

Průměrný věk obyvatelstva:    42,0 let 

Počet mužů:    236 osob 

Počet žen:    237 osob 

ZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ V    OBCI:OBCI:OBCI:OBCI:    

Obecní úřad:    ano 

Pošta:    ne 

Mateřská školka:    ne 

Škola, vzdělávací zařízení:    ne 

Zdravotnické zařízení:    ne 

Sociální služby:    ne 

Neregistrované sociální služby:    ne 

Kluby, spolky:    ano 

Obchod:    ano 

Knihovna:    ano 

Restaurace a hospodská zařízení:    ano 

Ubytovna:    ano 

Hotel, penzion:    ne 

Duchovní zázemí (kostel):    ne  
Tabulka 39 Troubky - Zdislavice 

 

Obec Troubky - Zdislavice nabízí základní občanské zajištění, je tvořena ze dvou místních částí, a to 

Troubky a Zdislavice. V obci se nenachází vzdělávací zařízení. Obec má vlastní obecní knihovnu a je 

zde celkem 7 spolků (SDH Troubky, SDH Zdislavice, TJ Troubky – Zdislavice, Fotbalový klub, Český svaz 

zahrádkářů Troubky – Zdislavice, Mslivecký spolek Troubky – Zdislavice, Spolek chovatelů drobného 

hospodářského zvířectva Troubky - Zdislavice). V obci nejsou lékaři ani zdravotní středisko. Do obce 

dojíždí pravidelné autobusové spoje, které obec spojují s okolními lokalitami a umožňují obyvatelům 

dojíždět za prací a dalšími službami. V obci nejsou žádné registrované pobytové ani ambulantní 

sociální služby, ale není vyloučeno, že jsou zde poskytovány terénní sociální služby v rámci zajištění 

potřeb klientů v jejich přirozeném prostředí. V obci je k dispozici sportovní (fotbalové) hřiště. 

Webové stránky obce nabízejí možnost hlasitého čtení. 
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Uhřice 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:    

Počet obyvatel:    208 osob 

Výměra:     343,39 ha 

Hustota zalidnění:    58,53 ob/km2 

Počet obyvatel v produktivním věku:    96 osob 

Průměrný věk obyvatelstva:    39,2 let 

Počet mužů:    98 osob 

Počet žen:    110 osob 

ZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ V    OBCI:OBCI:OBCI:OBCI:    

Obecní úřad:    ano 

Pošta:    ne 

Mateřská školka:    ne 

Škola, vzdělávací zařízení:    ne 

Zdravotnické zařízení:    ne 

Sociální služby:    ne 

Neregistrované sociální služby:    ne 

Kluby, spolky:    ano 

Obchod:    ano 

Knihovna:    ano 

Restaurace a hospodská zařízení:    ano 

Ubytovna:    ne 

Hotel, penzion:    ne 

Duchovní zázemí (kostel):    ne  
Tabulka 40 Uhřice 

 

Obec Uhřice nabízí základní občanské zajištění. V obci se nenachází vzdělávací zařízení. Obec má 

vlastní obecní knihovnu a je zde 1 spolek (SDH Uhřice). V obci nejsou lékaři ani zdravotní středisko. 

Do obce dojíždí autobusové spoje, které obec spojují s okolními lokalitami a umožňují obyvatelům 

dojíždět za prací a dalšími službami. V obci nejsou žádné registrované pobytové ani ambulantní 

sociální služby, ale není vyloučeno, že jsou zde poskytovány terénní sociální služby v rámci zajištění 

potřeb klientů v jejich přirozeném prostředí. V obci je k dispozici fotbalové hřiště.  
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Věžky 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:    

Počet obyvatel:    404 osob 

Výměra:     827,14 ha 

Hustota zalidnění:    49,69 ob/km2 

Počet obyvatel v produktivním věku:    205 osob 

Průměrný věk obyvatelstva:    41,3 let 

Počet mužů:    196 osob 

Počet žen:    208 osob 

ZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ V    OBCI:OBCI:OBCI:OBCI:    

Obecní úřad:    ano 

Pošta:    ne 

Mateřská školka:    ne 

Škola, vzdělávací zařízení:    ne 

Zdravotnické zařízení:    ne 

Sociální služby:    ne 

Neregistrované sociální služby:    ne 

Kluby, spolky:    ano 

Obchod:    ano 

Knihovna:    ano 

Restaurace a hospodská zařízení:    ano 

Ubytovna:    ne 

Hotel, penzion:    ne 

Duchovní zázemí (kostel):      ano  
Tabulka 41 Věžky 

 

Obec Věžky nabízí dobré občanské zajištění. Obec tvoří dvě místní části – Věžky a Vlčí Doly. V obci se 

nenachází vzdělávací zařízení. V obci není lékař a zdravotní středisko. Obec má vlastní obecní 

knihovnu (Věžky i Vlčí Doly) a jsou zde 4 spolky (SDH Věžky, Myslivecké sdružení Troják Věžky – 

Zlobice, TJ Sokol Věžky, SDH Vlčí Doly). Do obce dojíždí pravidelné autobusové spoje, které obec 

spojují s okolními lokalitami a umožňují obyvatelům dojíždět za prací a dalšími službami. V obci 

nejsou žádné registrované pobytové ani ambulantní sociální služby, ale není vyloučeno, že jsou zde 

poskytovány terénní sociální služby v rámci zajištění potřeb klientů v jejich přirozeném prostředí. 

V obci je k dispozici sportovní (fotbalové) hřiště a prostory pro pořádání kulturních akcí. V obci se 

nachází zámek Věžky spolu s parkem a obec je proslulá pořádáním tzv. Zahrada Věžky. 
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Vrbka 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:    

Počet obyvatel:    196 osob 

Výměra:     531,39 ha 

Hustota zalidnění:    37,45 ob/km2 

Počet obyvatel v produktivním věku:    118 osob 

Průměrný věk obyvatelstva:    46,4 let 

Počet mužů:    94 osob 

Počet žen:    102 osob 

ZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ V    OBCI:OBCI:OBCI:OBCI:    

Obecní úřad:    ano 

Pošta:    ne 

Mateřská školka:    ne 

Škola, vzdělávací zařízení:    ne 

Zdravotnické zařízení:    ne 

Sociální služby:    ne 

Neregistrované sociální služby:    ne 

Kluby, spolky:    ano 

Obchod:    ano 

Knihovna:    ano 

Restaurace a hospodská zařízení:    ano 

Ubytovna:    ne 

Hotel, penzion:    ne 

Duchovní zázemí (kostel):      ne  
Tabulka 42 Vrbka 

 

Obec Vrbka nabízí základní občanské zajištění. V obci se nenachází vzdělávací zařízení. V obci není 

lékař a zdravotní středisko. Obec má vlastní obecní knihovnu a je zde spolek SDH Vrbka. Do obce 

dojíždí pravidelné autobusové spoje, které obec spojují s okolními lokalitami a umožňují obyvatelům 

dojíždět za prací a dalšími službami. V obci nejsou žádné registrované pobytové ani ambulantní 

sociální služby, ale není vyloučeno, že jsou zde poskytovány terénní sociální služby v rámci zajištění 

potřeb klientů v jejich přirozeném prostředí. V obci je k dispozici sportovní (fotbalové) hřiště a 

prostory pro pořádání kulturních akcí (sokolovna). V obci se nachází soukromé muzeum historického 

nářadí. 
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Zářičí 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:    

Počet obyvatel:    688 osob 

Výměra:     805,56 ha 

Hustota zalidnění:    86,65 ob/km2 

Počet obyvatel v produktivním věku:    375 osob 

Průměrný věk obyvatelstva:    46,4 let 

Počet mužů:    324 osob 

Počet žen:    364 osob 

ZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ V    OBCI:OBCI:OBCI:OBCI:    

Obecní úřad:    ano 

Pošta:    ne 

Mateřská školka:    ano 

Škola, vzdělávací zařízení:    ne 

Zdravotnické zařízení:    ne 

Sociální služby:    ne 

Neregistrované sociální služby:    ne 

Kluby, spolky:    ano 

Obchod:    ano 

Knihovna:    ano 

Restaurace a hospodská zařízení:    ano 

Ubytovna:    ne 

Hotel, penzion:    ano 

Duchovní zázemí (kostel):      ne  
Tabulka 43 Zářičí 

 

Obec Zářičí nabízí dobré občanské zajištění. V obci se nachází mateřská školka spolu se školní 

jídelnou, která zajišťuje v případě zájmu stravu i občanům Zářičí. Obec má vlastní obecní knihovnu a 

jsou zde celkem 4 spolky (SDH Zářičí, Myslivecký spolek Zářičí, Sportovní klub Haná, Fotbalový klub SK 

Haná Zářičí). Do obce dojíždí pravidelné autobusové spoje, které obec spojují s okolními lokalitami a 

umožňují obyvatelům dojíždět za prací a dalšími službami. V obci nejsou žádné registrované pobytové 

ani ambulantní sociální služby, ale není vyloučeno, že jsou zde poskytovány terénní sociální služby 

v rámci zajištění potřeb klientů v jejich přirozeném prostředí. V obci je přírodní koupaliště, sportovní 

(fotbalové) hřiště. V obci je restaurační a ubytovací zařízení.  

 

 

 

 

 

 

 



Komunitní plánování sociálních služeb na Kroměřížsku 2018 - 2019 
Analýza sociálního prostředí ORP Kroměříž 

               Registrační číslo CZ 03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006520 

56 
 

Zástřizly 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:    

Počet obyvatel:    140 osob 

Výměra:     665,50 ha 

Hustota zalidnění:    21,64 ob/km2 

Počet obyvatel v produktivním věku:    74 osob 

Průměrný věk obyvatelstva:    43,1 let 

Počet mužů:    71 osob 

Počet žen:    69 osob 

ZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ V    OBCI:OBCI:OBCI:OBCI:    

Obecní úřad:    ano 

Pošta:    ne 

Mateřská školka:    ne 

Škola, vzdělávací zařízení:    ne 

Zdravotnické zařízení:    ne 

Sociální služby:    ne 

Neregistrované sociální služby:    ne 

Kluby, spolky:    ano 

Obchod:    ne 

Knihovna:    ano 

Restaurace a hospodská zařízení:    ano 

Ubytovna:    ne 

Hotel, penzion:    ne 

Duchovní zázemí (kostel):      ne  
Tabulka 44 Zástřizly 

 

Obec Zástřizly nabízí základní občanské zajištění. V obci se nenachází vzdělávací instituce. Obec má 

vlastní obecní knihovnu a jsou zde celkem 2 spolky (SDH Zástřizly, Občanské sdružení Súsedé). Do 

obce dojíždí autobusové spoje, které obec spojují s okolními lokalitami a umožňují obyvatelům 

dojíždět za prací a dalšími službami. V obci nejsou žádné registrované pobytové ani ambulantní 

sociální služby, ale není vyloučeno, že jsou zde poskytovány terénní sociální služby v rámci zajištění 

potřeb klientů v jejich přirozeném prostředí. V obci je kulturní dům, kde jsou pořádány společenské a 

obecní akce, sportovní (fotbalové) hřiště.   
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Zborovice 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:    

Počet obyvatel:    1 488 osob 

Výměra:     1 222,62 ha 

Hustota zalidnění:    123,4 ob/km2 

Počet obyvatel v produktivním věku:    925 osob 

Průměrný věk obyvatelstva:    44,0 let 

Počet mužů:    760 osob 

Počet žen:    728 osob 

ZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ V    OBCI:OBCI:OBCI:OBCI:    

Obecní úřad:    ano 

Pošta:    ano 

Mateřská školka:    ano 

Škola, vzdělávací zařízení:    ano 

Zdravotnické zařízení:    ano 

Sociální služby:    ano 

Neregistrované sociální služby:    ano 

Kluby, spolky:    ano 

Obchod:    ano 

Knihovna:    ano 

Restaurace a hospodská zařízení:    ano 

Ubytovna:    ne 

Hotel, penzion:    ne 

Duchovní zázemí (kostel):      ano  
Tabulka 45 Zborovice 

 

Obec Zborovice nabízí velmi dobré občanské zajištění a je tvořena ze dvou územních jednotek – 

Zborovice a Medlov. V obci se nachází mateřská školka, základní škola pro první i druhý stupeň 

vzdělávání, školní jídelna, školní družina a také dětský pěvecký sbor Zborováček. V obci se nachází 

lékaři s různými oblastmi zaměření – praktický lékař pro dospělé, dětský lékař, zubní ordinace a 

chirurg. Obec má vlastní obecní knihovnu a je zde celkem 11 spolků (TJ Pilana Zborovice (fotbalový i 

šachový oddíl), TJ Medlov, SDH Medlov, SDH Zborovice, Myslivecké sdružení Zborovice – Medlov, 

Pionýrská skupina Zborovice, Modelářský kroužek Zborovice, Klub českých turistů Zborovice, Český 

zahrádkářský svaz Zborovice – Medlov, Český svaz včelařů Zborovice). Obec má vlastní obecní 

zpravodaj. Do obce dojíždí pravidelné autobusové i vlakové spoje, které obec spojují s okolními 

lokalitami a umožňují obyvatelům dojíždět za prací a dalšími službami. V obci nejsou žádné 

registrované ambulantní sociální služby, ale není vyloučeno, že jsou zde poskytovány terénní sociální 

služby v rámci zajištění potřeb klientů v jejich přirozeném prostředí. V obci působí registrovaná 

sociální služba Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice. Ve Zborovicích nově vzniká 

také neregistrovaná sociální služba Pečovatelský dům Zborovice, který poskytuje služby pro cílovou 

skupinu seniorů nad 58 let. V obci je k dispozici sportovní (fotbalové) hřiště a budova sokolovny 

k pořádání kulturních akcí. V obci se nachází barokní zámek Zborovice. 
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Zdounky 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:    

Počet obyvatel:    2 119 osob 

Výměra:     2 661,9 ha 

Hustota zalidnění:    78,55 ob/km2 

Počet obyvatel v produktivním věku:    1 233 osob 

Průměrný věk obyvatelstva:    41,3 let 

Počet mužů:    1 063 osob 

Počet žen:    1 056 osob 

ZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ V    OBCI:OBCI:OBCI:OBCI:    

Obecní úřad:    ano 

Pošta:    ano 

Mateřská školka:    ano 

Škola, vzdělávací zařízení:    ano 

Zdravotnické zařízení:    ano 

Sociální služby:    ne 

Neregistrované sociální služby:    ne 

Kluby, spolky:    ano 

Obchod:    ano 

Knihovna:    ano 

Restaurace a hospodská zařízení:    ano 

Ubytovna:    ano 

Hotel, penzion:    ano 

Duchovní zázemí (kostel):      ano  
Tabulka 46 Zdounky 

 

Obec Zdounky nabízí velmi dobré občanské zajištění a je tvořena z šesti územních jednotek – 

Zdounky, Cvrčovice, Divoky, Lebedov, Nětčice a Těšánky. V obci se nachází mateřská školka, základní 

škola pro první i druhý stupeň vzdělávání, školní jídelna, školní družina a také Základní umělecká škola 

Zdounky. V obci se nachází lékaři s různými oblastmi zaměření – praktický lékař pro dospělé, dětský 

lékař, zubní ordinace a občanům je k dispozici také lékárna. Obec má vlastní obecní knihovnu a je zde 

celkem 14 spolků (SDH Zdounky, SDH Nětčice, SDH Cvrčovice, SDH Divoky, SDH Těšánky, Český svaz 

chovatelů  Zdounky, Myslivecký spolek Jaro Zdounky, Myslivecký spolek Dubina Nětčice, Český svaz 

zahrádkářů Zdounky, Český svaz včelařů Zdounky, Český svaz ochránců přírody Divoky, TJ Zdounky, 

Jezdecký klub a farma Divoky, Dechový soubor Zdounečenka). Obec má vlastní obecní zpravodaj. Do 

obce dojíždí pravidelné autobusové i vlakové spoje, které obec spojují s okolními lokalitami a 

umožňují obyvatelům dojíždět za prací a dalšími službami. V obci nejsou žádné registrované 

ambulantní ani pobytové sociální služby, ale není vyloučeno, že jsou zde poskytovány terénní sociální 

služby v rámci zajištění potřeb klientů v jejich přirozeném prostředí. V obci je k dispozici sportovní 

(fotbalové) hřiště a budova sokolovny k pořádání kulturních akcí. V obci se nachází ubytovna, 

aquacentrum a v nedaleké obci Těšánky je možnost ubytování v penzionu, který je obklopen 

rekreačním areálem. 
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Zlobice 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:    

Počet obyvatel:    635 osob 

Výměra:     663,64 ha 

Hustota zalidnění:    98,88 ob/km2 

Počet obyvatel v produktivním věku:    367 osob 

Průměrný věk obyvatelstva:    41,6 let 

Počet mužů:    316 osob 

Počet žen:    319 osob 

ZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ V    OBCI:OBCI:OBCI:OBCI:    

Obecní úřad:    ano 

Pošta:    ne 

Mateřská školka:    ano 

Škola, vzdělávací zařízení:    ne 

Zdravotnické zařízení:    ne 

Sociální služby:    ne 

Neregistrované sociální služby:    ne 

Kluby, spolky:    ano 

Obchod:    ano 

Knihovna:    ano 

Restaurace a hospodská zařízení:    ano 

Ubytovna:    ne 

Hotel, penzion:    ano 

Duchovní zázemí (kostel):      ano  
Tabulka 47 Zlobice 

 

Obec Zlobice nabízí dobré občanské zajištění a je tvořena ze dvou územních jednotek – Zlobice a 

Bojanovice. V obci se nachází mateřská školka, nejsou zde lékaři ani zdravotní středisko. Obec má 

vlastní obecní knihovnu a jsou zde celkem 3 spolky (SDH Zlobice, TJ Sokol Zlobice - Bojanovice, Spolek 

přátel větrného mlýna). Do obce dojíždí pravidelné autobusové spoje, které obec spojují s okolními 

lokalitami a umožňují obyvatelům dojíždět za prací a dalšími službami. V obci nejsou žádné 

registrované ambulantní ani pobytové sociální služby, ale není vyloučeno, že jsou zde poskytovány 

terénní sociální služby v rámci zajištění potřeb klientů v jejich přirozeném prostředí. V obci je 

k dispozici sportovní (fotbalové) hřiště a budova sokolovny k pořádání kulturních akcí. V obci se 

nachází možnost ubytování v penzionu. 
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Žalkovice 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:ZÁKLADNÍ ÚDAJE:    

Počet obyvatel:    593 osob 

Výměra:     681,32 ha 

Hustota zalidnění:    88,65 ob/km2 

Počet obyvatel v produktivním věku:    322 osob 

Průměrný věk obyvatelstva:    43,7 let 

Počet mužů:    297 osob 

Počet žen:    296 osob 

ZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ VZAJIŠTĚNÍ V    OBCI:OBCI:OBCI:OBCI:    

Obecní úřad:    ano 

Pošta:    ne 

Mateřská školka:    ano 

Škola, vzdělávací zařízení:    ano 

Zdravotnické zařízení:    ano 

Sociální služby:    ne 

Neregistrované sociální služby:    ne 

Kluby, spolky:    ano 

Obchod:    ano 

Knihovna:    ano 

Restaurace a hospodská zařízení:    ano 

Ubytovna:    ne 

Hotel, penzion:    ne 

Duchovní zázemí (kostel):      ano  
Tabulka 48 Žalkovice 

 

Obec Žalkovice nabízí dobré občanské zajištění, obec má vlastní zpravodaj. V obci se nachází 

mateřská školka a základní škola, několikrát v týdnu zde ordinuje praktický lékař z jiné obce. Obec má 

vlastní obecní knihovnu a je zde celkem 5 spolků (SDH Žalkovice, TJ Sokol Žalkovice, Myslivecký 

spolek Žalkovice, Český zahrádkářský svaz Žalkovice, Český červený kříž pobočka Žalkovice). Do obce 

dojíždí pravidelné autobusové spoje, které obec spojují s okolními lokalitami a umožňují obyvatelům 

dojíždět za prací a dalšími službami. V obci nejsou žádné registrované ambulantní ani pobytové 

sociální služby, ale není vyloučeno, že jsou zde poskytovány terénní sociální služby v rámci zajištění 

potřeb klientů v jejich přirozeném prostředí. V obci je k dispozici sportovní (fotbalové) hřiště a 

budova sokolovny k pořádání kulturních akcí.  
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Shrnutí analýzy sociálního prostředí ORP Kroměříž 

Sociální prostředí a jeho význam byl stěžejní pro následnou analýzu dat, díky níž bylo možné 

jednotlivé prvky sociálního prostředí sledovat v praktickém životě. Z kapitoly uvedené výše je možné 

sociální prostředí v pojetí této analýzy charakterizovat čtyřmi základními body: 

- je tvořeno specifickými a širokospektrálními sociálními vazbami a vztahy, které jsou 

v typické dynamickými a jedinečnými interakcemi, 

- obsahuje nejen vztahy nehmotné, ale také domácnosti, majetek a nemovitosti v dané 

lokalitě, 

- má danou geografickou polohu, územní členění a tvoří specifický sociálně-geografický 

systém, 

- významnou složku tvoří obchodní, osobní a věcné služby různého charakteru (např. 

ekonomické, zdravotní, sociální, pedagogické, dopravní, zemědělské, aj.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analýza sociálního prostředí v rámci ORP Kroměříž se zaměřovala na všechny obce (příp. jejich 

územní jednotky) v daném regionu. Při zjišťování dat se východiskem staly všeobecně dostupné 

informace o obcích, jako jsou webové stránky, informační letáky, případně osobní kontakt 

s představiteli obcí. Analýza ORP Kroměříž postihuje celkem 46 obcí, které v této lokalitě sídlí. 

Mimo Kroměříž (29 002 obyvatel) jsou, co se týče počtu obyvatel, pěti nejpočetnějšími obcemi Hulín 

(6 902 obyvatel), Chropyně (4 956 obyvatel), Morkovice – Slížany (2 906 obyvatel), Koryčany (2 811 

obyvatel), Kvasice (2 223 obyvatel) a Zdounky (2 119 obyvatel). Rozložení obyvatel podle pohlaví je 

ve většině obcí obdobné a jde o více či méně vyrovnaný poměr mezi muži a ženami. Nejvyšší věkový 

průměr je v obci Cetechovice (53,2 let), což je zároveň jediná obec, kde je věkový průměr vyšší než 50 

let. Naopak nejnižší věkový průměr je v obcích Skaštice (39,3 let) a Uhřice (39,2 let), opět se jedná o 

jediné obce, kde je věkový průměr nižší než 40 let. V ostatních obcích se věk obyvatel nejčastěji 

pohybuje mezi 43 – 49 rokem. 

Z analýzy je patrné, že zcela nejpodstatnějším centrem ORP Kroměříž je právě Kroměříž. Tento fakt je 

podpořen velkým množstvím služeb, které se v obci nachází – ať už jsou to služby sociální, zdravotní, 

vzdělávací, ekonomické a jiné. Kroměříž je tak ústředním bodem, ke kterému směřuje nejen dění, ale 

také obyvatelé z přilehlých lokalit. Co se týče oblasti zdravotnictví, Kroměříž je jedinou obcí, která má 

v dané ORP nemocnice (celkem 2). Zároveň se v Kroměříži nachází velké množství lékařských 

Obrázek 1 Složky sociálního prostředí 
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specialistů. Město Kroměříž je charakteristické velkým množstvím vzdělávacích institucí pro všechny 

stupně vzdělávání – jesle, mateřské školky, základní školy, střední školy, ale také vyšší odborné školy 

a školy vysoké. Kroměříž disponuje velkým počtem sociálních služeb (téměř 40 subjektů)  

a v porovnání s dalšími obcemi v ORP naprosto převažuje. Má tak možnost zajistit kvalitní pomoc, ať 

už v oblasti péče, prevence nebo poradenství. V Kroměříži se nachází množství spolků a klubů, které 

jsou znakem zájmových a volnočasových aktivit občanů. Nejčastěji se jedná o zaspané spolky, kluby, 

obecně prospěšné společnosti a jejich činnost (cílové zaměření) je velice různorodé. 

Z analýzy lze vyvodit, že mimo Kroměříž jsou v dané ORP obce, které nabízejí rozsáhlé množství 

služeb a mohou tak uspokojovat více či méně potřeby svých občanů. Mezi tyto základní potřeby 

můžeme zařadit zajištění zdravotní péče, obchod, kluby (spolky), knihovnu a případnou vzdělávací 

instituci. Obcí, které splňují charakteristiky zajištění služeb v těchto oblastech je téměř polovina (jde 

např. o Zdounky, Zborovice, Střílky, Skaštice, Roštín, Rataje, Pačlavice, Morkovice – Slížany, Kvasice, 

Hulín, Chropyni, aj.). V podstatě se dá říci, že jde o obce s větším počtem obyvatel, které reagují na 

poptávku ze strany občanů a zajišťují tak služby, o které je zájem.  

Ve všech obcích je možné najít obecní úřad a obecní knihovnu. Ve většině případů mají knihovny 

krátkou otevírací dobu (nejčastěji 2 - 3 hodiny týdně), která pravděpodobně reaguje na zájem ze 

strany čtenářů. V obcích se knihovny často starají o kulturní či vzdělávací akce pro místní občany. 

Téměř všechny obce mají obchod. Všechny obce mají nějakou formou spolku nebo klubu (nejčastěji 

se jedná o sbory dobrovolných hasičů, tělovýchovné jednoty, fotbalové kluby, dále pak myslivecká 

sdružení, sdružení včelařů a zahrádkářů). Tyto spolky často zaštiťují kulturní a společenské události 

v obci a přispívají tak k vzájemné interakci mezi obyvateli. Do všech obcí dojíždí autobusové spoje, 

do některých dokonce i vlakové spoje (Jarohněvice, Šelešovice, Zdounky, Zborovice, Hulín, Chropyně, 

Kroměříž, Bezměrov). Co se týče dopravní dostupnosti, v některých z obcí je velice komplikovaná 

dopravní situace o víkendech a státních svátcích (např. Zástřizly, Uhřice, Sulimov, Nová Dědina, 

Karolín), v některých lokalitách jezdí autobusové spoje pouze v exponovaných časech (ráno, 

odpoledne), což může ztěžovat situaci pracujícím a dojíždějícím osobám. Městská hromadná 

doprava je zajišťována pouze v Kroměříži.  

V téměř všech obcích jsou hospodská zařízení nebo restaurace, která mohou sloužit i jako místo 

setkávání v průběhu společenských akcí. Pouze ve 13 obcích se nachází pošta, což představuje 

cca 29 % obcí. Velice dobrý výsledek můžeme sledovat v oblasti vzdělávání – téměř 70 % všech obcí 

disponuje mateřskou školkou a zhruba 41 % všech obcí má také základní školu minimálně v prvním 

stupni vzdělávání. Faktem je, že se jedná často o malotřídní vzdělávací instituce, ovšem 

předpokladem je, že rodiče dětí v těchto školkách a školách kvitují možnost umístění dítěte do 

zařízení v místě bydliště. Školky a školy „vesnického typu“ často prezentují svou velikost jako výhodu, 

jelikož mají učitelé možnost se intenzivněji věnovat žákům a nabízí individuální přístup.  

V kontextu se sociálními službami je možné uvést, že v celkem 22 % obcí existuje (dle registru 

sociálních služeb sídlí) registrovaná sociální služba. Jedná se však pouze o počet ambulantních či 

pobytových služeb. Terénní sociální služby mohou být (a také jsou) poskytovány ve více lokalitách, 

jedná se však o situaci velice proměnlivou, protože reaguje na aktuální potřeby klientů v jejich 

přirozeném sociálním prostředí. V celkem 9 % obcí fungují neregistrované služby, které zajišťují 

servis podobný sociálním službám. Jedná se o služby pro cílovou skupinu seniorů nebo osob se 

zdravotním postižením, ve třech případech jsou to pobytové služby (Dřínov, Popovice, Zborovice) a 
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v jednom případě ambulantní služba pro rodiny s dětmi (Kroměříž). Ve zhruba 57 % obcí je k dispozici 

duchovní podpora občanům, tedy kostel nebo farnost.  

Občané mají k dispozici lékaře, zdravotní středisko nebo poradnu (pro děti) v cca 39 % obcí, do 

některých obcí lékaři dojíždí vybrané dny a hodiny v týdnu, jinde mají stabilní lékařskou ordinaci. 

Nějaká forma hotelového bydlení, případně penzionu či farmy, je k dispozici  

v 33 % případech obcí. Naopak formu levného bydlení – ubytoven, je možné je najít v cca 20 % obcí. 
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5. Mapování osob bez domova v5. Mapování osob bez domova v5. Mapování osob bez domova v5. Mapování osob bez domova v    ORP KroměřížORP KroměřížORP KroměřížORP Kroměříž    
 

Součástí analýzy je mapování osob bez domova v ORP Kroměříž. Pro potřeby této analýzy je důležité 

vymezit samotný pojem bezdomovství. Štěchová, Luptáková a Kopoldová (2008) jej definují jako 

absenci vlastního, trvalého a přiměřeného obydlí. Bezdomovci jsou lidé, kteří nejsou schopni 

získat vlastní, trvalé a přiměřené obydlí, nebo si nejsou schopni takové obydlí udržet kvůli 

nedostatku finančních prostředků nebo jiným sociálním bariérám.  

Mapování osob bez domova probíhalo v ORP Kroměříž podle koncepční kategorie ETHOS, kterou 

vymezila FEANTSA, mezinárodní evropská organizace zabývající se cílovou skupinou osob bez domova 

a bojem proti bezdomovectví. Tato typologie slouží mimo jiné ke srovnávání jednotlivých zemí 

Evropské unie v kontextu bezdomovství (Hradecký et al., 2007). Podle sdružení FEANTSA lze chápat 

pojetí domova ve třech oblastech, jejichž absence může vést právě k bezdomovectví. Jedná se o tyto 

oblasti: 

1. fyzická oblast – mít domov, který může osoba a její rodina využívat, 

2. sociální oblast – mít možnost soukromí a sociálních vztahů, 

3. právní oblast – mít právní důvod k používání. 

Z výše uvedeného rozdělení vyplývají čtyři formy vyloučení z bydlení: 

1. bez střechy nad hlavou – v této kategorii se nacházejí všechny osoby žijící na ulici, které 

přespávají venku nebo využívají noclehárny. Do této kategorie patří zjevné bezdomovectví. 

2. bez bytu – zde můžeme zařadit osoby ve výkonu trestu, osoby ubytované v ústavním zařízení 

nebo azylovém domě či ubytovně. Zde do této kategorie patří skryté bezdomovectví. 

3. nejisté bydlení – jedná se o osoby žijící u přátel, nemající nájemní smlouvu, squatteři atd. 

4. nevyhovující bydlení – do této kategorie patří osoby, které žijí v nevyhovujících podmínkách jako 

například v chatách, stanech či karavanech nebo srubech apod. (FEANTSA, 2005) 

Cílem mapování se dle požadavků a zadání analýzy staly dvě rozsáhlé kategorie, a to osoby bez 

střechy a osoby bez bytu. Pro účely této analýzy je třeba tyto dvě cílové skupiny blíže specifikovat.  

1. Osoby bez střechy – tuto skupinu osob je možné dále členit dle místa přespávání a způsobu 

ne/využívání sociálních služeb na dvě základní kategorie: 

a) osoby přežívající venku 

b) osoby v noclehárně 

2. Osoby bez bytu – do této kategorie spadají osoby, které můžeme dále dělit podle typu využívané 

sociální služby, socioekonomického statusu, pohlaví, věku, zdravotního stavu, případného 

konfliktu se zákonem a národnosti do těchto podskupin: 

a) osoby v ubytovnách pro bezdomovce 

b) osoby v pobytových zařízeních pro ženy  
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c) osoby v ubytovnách pro imigranty 

d) osoby před opuštěním instituce 

e) uživatele dlouhodobější podpory  

Podrobnější popis těchto cílových skupin viz tabulka níže.  

Zdroj: 

https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiV0NPN1OjYAhUC_KQKHd5UD0UQFggnMAA&url=ht

tp%3A%2F%2Fwww.feantsa.org%2Fdownload%2Fcz___8621229557703714801.pdf&usg=AOvVaw0L95xuFG6cFFLDDOrzaMA_ 

Z hlediska analýzy jsou vzhledem k výše uvedeným charakteristikám cílových skupin a sociálním 

službám v ORP Kroměříž relevantní tyto skupiny: 

1. osoby přežívající venku 

2. osoby v noclehárně 

3. osoby v ubytovnách pro bezdomovce 

4. osoby v pobytových zařízeních pro ženy 

5. osoby před opuštěním instituce 

6. uživatelé dlouhodobější podpory 

Tyto cílové skupiny mohou v ORP Kroměříž využívat následující sociální služby definované zákonem  

č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (§ 32 – § 96 a): 

Obrázek 2 ETHOS typologie bezdomovství v ČR 



Komunitní plánování sociálních služeb na Kroměřížsku 2018 - 2019 
Analýza sociálního prostředí ORP Kroměříž 

               Registrační číslo CZ 03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006520 

66 
 

1. Azylový dům pro muže, ženy - poskytuje pobytové služby na přechodnou dobu osobám v 

nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení 

2. Intervenční centrum - na základě vykázání ze společného obydlí podle zvláštního právního 

předpisu je osobě ohrožené násilným chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc nejpozději do 

48 hodin od doručení kopie úředního záznamu o vykázání intervenčnímu centru. Pomoc 

intervenčního centra může být poskytnuta rovněž na základě žádosti osoby ohrožené násilným 

chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo i bez takového podnětu, a to 

bezodkladně poté, co se intervenční centrum o ohrožení osoby násilným chováním dozví. Sociální 

služby v intervenčním centru jsou poskytovány jako služby ambulantní, terénní nebo pobytové. 

3. Odborné sociální poradenství - poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich 

nepříznivé sociální situace. Základní sociální poradenství je základní činností při poskytování 

všech druhů sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost 

zajistit. Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých 

okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, 

poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti 

trestných činů a domácího násilí a ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních 

hospicového typu; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke 

konfliktu se společností. 

4. Terénní program - terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo 

jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele 

návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v 

sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby 

vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám poskytována 

anonymně. 

5. Kontaktní centrum - nízkoprahové zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby 

osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních a 

zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek. 

6. Nízkoprahové denní centrum - poskytuje ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez 

přístřeší. 

7. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - poskytuje ambulantní, popřípadě terénní služby 

dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit 

kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se 

způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet 

podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám 

anonymně. 

8. Noclehárnu - poskytuje ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití 

hygienického zařízení a přenocování. 

9. Sociální rehabilitaci - soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, 

nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, 

posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností 

alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální 
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rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových 

služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb. 

Vedle sociálních služeb je pak možné využít také sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických 

zařízeních dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, který v § 52 vymezuje, že ve 

zdravotnických zařízeních lůžkové péče se poskytují pobytové sociální služby osobám, které již 

nevyžadují lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez 

pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení lůžkové péče 

do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno 

poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v 

zařízeních sociálních služeb. 

Vzhledem k typologii ETHOS (osoby před opuštěním instituce) je nutné vymezit také zařízení v gesci 

ministerstva školství, konkrétně dětský domov, který zákon č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy 

nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských 

zařízeních vymezuje jako zařízení, které má zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, mají-li 

závažné poruchy chování, nebo které pro svou přechodnou nebo trvalou duševní poruchu vyžadují 

výchovně léčebnou péči, nebo s uloženou ochrannou výchovou, jsou-li nezletilými matkami.  

Vedle sociálních, zdravotních a školských zařízení v Kroměříži působí i humanitární organizace 

Dobrovolnického centra Adra, která provozuje síť charitativních obchůdků, které jsou určeny 

podpůrně pro osoby spadající do typologie ETHOS.  

Konkrétně jde o tyto sociální a zdravotní služby, zařízení pro výkon ústavní výchovy a humanitární 

organizace: 

Ambulantní sociální službyAmbulantní sociální službyAmbulantní sociální službyAmbulantní sociální služby    

Astras - Nízkoprahové denní centrum ADAM, Purkyňova 702/3, 767 01 Kroměříž    

Kontaktní a poradenské centrum Plus Kroměříž, Ztracená 63/1, 767 01 Kroměříž     

Sociální poradna Kroměříž, Ztracená 63/1, 767 01 Kroměříž    

Podané ruce o.p.s. - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Lutopecká 1411, 767 01 Kroměříž 

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy Kroměříž – intervenční centrum    
Nitranská 4091, 767 01 Kroměříž    

Terénní sociální službyTerénní sociální službyTerénní sociální službyTerénní sociální služby    

Terénní program Plus, Ztracená 63/1, 767 01 Kroměříž    

Argo, Společnost dobré vůle Zlín, z.s., Nivy II. 5358, 760 01 Zlín    

Pobytové sociální službyPobytové sociální službyPobytové sociální službyPobytové sociální služby    

Astras – Azylový dům pro muže, Purkyňova 702/3, 767 01 Kroměříž    

Astras – noclehárna, Purkyňova 702/3, 767 01 Kroměříž    

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, Havlíčkova 2995, 767 01 Kroměříž 

Sociální rehabilitace Zahrada, Na Kopečku 1480/4, 767 01 Kroměříž 

Zdravotnická zařízeníZdravotnická zařízeníZdravotnická zařízeníZdravotnická zařízení    

Kroměřížská nemocnice a.s., Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž 

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži, Havlíčkova 1265, 767 40 Kroměříž 

Nemocnice Milosrdných sester, Malý Val 1553, Kroměříž  

Zařízení pro výkon ústavní výchovy 

Dětský domov Kroměříž, U Sýpek 1306/3, 767 01 Kroměříž 

Humanitární organizace 
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Charitativní obchůdek a Sociální šatník, Riegrovo nám. 152/29, 767 01 Kroměříž 

Obrázek 3 Organizace spolupracující s osobami spadajícími do kategorií ETHOS 

Podle typologie ETHOS do osob bez bytu řadíme také osoby, které využívají přechodné ubytování 

v ubytovnách. Jde o aktuálně provozovaná ubytovací zařízení v ORP Kroměříž (stav k 26. 3. 2018). 

Počet ubytovaných v nich se mění (např. v souvislosti s ročním obdobím), stejně tak u některých 

jejich ubytovací kapacita, proto je uveden pouze jejich výčet.  

Pro potřeby této analýzy jde o: 

Ubytovna Cetechovice, Cetechovice 129, 768 02 Zdounky 

Ubytovna U Skokana, Moravská 785, 768 11 Chropyně 

Miroslava Trnková, Zdravá Voda č. e. 71, 768 05 Koryčany 

Ubytovna AKTIMO, Kaplanova 1759/1b, 767 01 Kroměříž  

Ubytovna, Kotojedská 545/17, 767 01 Kroměříž 1 

Ubytovna KAMATO, Moravská 2813/57, 767 01 Kroměříž 1 

Ubytovna Kvasice, A. Dohnala 13, 768 21 Kvasice 

Ubytovna Morkovice, Sokolská 125, 768 33 Morkovice-Slížany 

Přechodné ubytování, Sobělice 23, 768 12 Rataje u Kroměříže 

Ubytovna Frajt, Zdislavice 110, 768 02 Zdounky 
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6. Metodologie výzkumného šetření6. Metodologie výzkumného šetření6. Metodologie výzkumného šetření6. Metodologie výzkumného šetření    
 

Vzhledem ke specifickým požadavkům analýzy a zaměřením na osoby „bez bytu“ či „bez střechy“ se 

jako vhodná jeví volba kvalitativního metodologického přístupu. Miovský (2006) o něm hovoří jako o 

přístupu, který je vhodný pro popis a interpretaci jevů, které jsou obtížně kvantifikovatelné nebo 

zcela nekvantifikovatelné. Strauss & Corbinová (1999) jej chápou jako výzkumný přístup, který se 

neopírá o statistické procedury nebo jiné způsoby kvantifikace. Hovoří o tom, že je vhodný zejména 

při zkoumání života lidí a chování. Hartl (2004) zpřesňuje, že v rámci výzkumu je kladem velký důraz 

na popis zkoumaného jevu optikou účastníka, pozorovatele nebo výzkumníka. Švaříček & Šeďová 

(2007) popisují kvalitativní přístup jako proces, ve kterém dochází k podrobnému zkoumání 

vybraných jevů či problémů v jejich přirozeném prostředí. Výsledkem výzkumného šetření je pak 

komplexní obraz dané problematiky a jeho deskripce vycházející z hlubokých dat a specifického 

vztahu mezi výzkumníkem a účastníkem výzkumu. Výsledkem je tedy zpráva, která rozkrývá a 

popisuje to, jak druzí lidé chápou, prožívají a konstruují sociální realitu. Výstupem z kvalitativního 

šetření je podle Hendla (2005) suma subjektivních pohledů, na základě kterých můžeme formulovat 

teorii o zkoumaném jevu.  

Volba kvalitativního přístupu vychází nejen ze zaměření analýzy, ale také ze specifik cílové skupiny 

výzkumu. Osoby bez domova vykazují ve svém chování i jejich dostupnosti pro potřeby výzkumu 

velmi nestabilní parametry. Proto se jako vhodný kvalitativní přístup jeví metoda RAR, neboli Rapid 

assesment response (Baker, 1999). Tento výzkumný nástroj je podle Miovské, Miovského, Gabrhelíka 

& Charváta (2005) určený pro realizaci rychlých kvalitativních studií menšího rozsahu. Jde o výzkumy, 

které jsou zaměřené na konkrétní problém a jejich výstupem by mělo být mapování a orientace 

v dané problematice. Volba tohoto přístupu se podle Miovského (2017) jeví jako adekvátní zejména 

z toho důvodu, že je mimo jiné vhodná pro výzkum mezi osobami bez domova, které se řadí mezi 

jednu z velmi obtížně zkoumatelných skupin. Její nevýhodou je poměrně krátký časový interval 

realizace, který se pohybuje v řádu měsíců. Z toho pak logicky vyplývají limity týkající se jednotlivých 

fází výzkumu nebo výběru výzkumného souboru. Ten by měl být pokud možno přesně specifikován a 

vymezen.    

Miovská, Miovský, Gabrhelík, & Charvát (2005) pak dále popisují, že metoda RAR se skládá z několika 

kvalitativních metod a technik. Jde o tři relativně samostatné, přitom ale navzájem propojené části: 

1. Informační rámec – sem patří postupy, které je možné využít pro analýzu dostupných 

informačních zdrojů pro vytvoření jakési informační základny před samotnou realizací výzkumné 

studie.  

2. Výběr výzkumného souboru pomocí Snowball Sampling – jde o volbu výzkumného souboru na 

základě metody sněhové koule (Hartnoll, 2003), popřípadě je možné zvolit příležitostný výběr 

s využitím konkrétní instituce.  

3. Metoda získávání dat – ke sběru dat se volí zejména polostrukturovaný rozhovor, případně 

ohniskové skupiny. Stejně tak je možné využít kupříkladu zúčastněného pozorování nebo 

kvalifikovaného odhadu. 
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Výzkumná data pak byla od probandů získávána prostřednictvím polostrukturovaného interview. 

Podle Miovského (2006) je pro potřeby realizovaného výzkumu vhodné, protože odstraňuje řadu 

nevýhod strukturovaného i nestrukturovaného interview a je proto nejčastěji využíváno. Je 

koncipováno tak, že výzkumník vytváří určité schéma a okruhy otázek, které jsou kladeny všem 

probandům. Je přitom možné zaměňovat pořadí otázek, případně je modifikovat a doptávat se na 

podobnosti. Výzkumník má také možnost ověřovat si správné pochopení a interpretaci odpovědí 

účastníka výzkumu. Je tedy definováno jakési jádro interview, ale dle potřeby se přidávají další 

otázky, které napomohou lepšímu uchopení problému. 

Analýza dat získaná prostřednictvím rozhovorů s respondenty vycházela ze zvolené kvalitativní 

metodologie. Podle Miovského (2006) je samotná analýza dat jednou z nejobtížnějších fází realizace 

výzkumného šetření. Po uskutečnění výzkumných interview přichází analýza získaných údajů. Začíná 

v podstatě již modifikací baterie otázek na základě provedených rozhovorů, která představuje určitou 

formu analyzování dat. Následně jsou pak získané údaje dále zpracovávány.  

Pro potřeby analýzy se nabízí několik způsobů zpracování získaných dat. Miovský (2006) hovoří 

například o metodě trsů, metodě zachycení vzorců, metodě prostého výčtu a dalších možnostech 

analýzy dat. Vzhledem k povaze získaných dat se jako nejvhodnější jeví metoda zachycení vzorců 

neboli gestaltů. Podle Miovského (2006) spočívá ve vyhledávání obecnějších principů, vzorců a 

struktur odehrávajících se v určitém kontextu nebo v jisté časové souslednosti. Zásadní je přitom 

zachycení opakujících se významných částí příběhu v různých konkrétních situacích. Úkolem 

výzkumníka je pak najít údaje, které se opakují a které podporují a rozvíjejí příběh, případně ty, které 

ho vyvracejí.   

Vedle metody zachycení gestaltů se vzhledem ke specifikům výzkumného souboru a jeho rozložení se 

jeví jako vhodná také metoda kontrastů a srovnávání. Miovský (2006) o ní hovoří jako o způsobu 

práce s daty, kdy potřebujeme odlišit dvě identifikované kategorie a upozornit na rozdíly mezi nimi, 

přestože mají zároveň mnoho společného. Podobně může být této metody využito při zdůraznění 

kontextuálních odlišností zkoumaného fenoménu. 

Další metodou, které bylo využito v rámci analýzy dat, je vyhledávání a vyznačování vztahů. Miovský 

(2006) o ní hovoří jako o vyhledávání, identifikaci a popisu vztahů, na které výzkumníka explicitně 

upozorňují účastníci výzkumu. Úkolem výzkumníka je v tomto případě popsat, jak respondenti tento 

vztah chápou a jak o něm uvažují. Upozorňuje však na to, že není možné pracovat pouze se vztahem 

uvedeným účastníky výzkumu, ale také s intuitivním nacházením souvislostí ze strany výzkumníka. 
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7. Výzkumný soubor7. Výzkumný soubor7. Výzkumný soubor7. Výzkumný soubor    
 

Výzkumný soubor tvoří 13 osob, které se dobrovolně účastnily výzkumu a byly vybírány metodou 

„snowball sampling“, tedy metodou sněhové koule buď v rámci sociální služby, případně přímo 

v terénu. V rámci výzkumného souboru byly zohledňovány tyto charakteristiky: 

1. Věk – věkové rozložení by mělo mapovat široké věkové spektrum osob bez domova v ORP 

Kroměříž v kontextu typologie ETHOS 

2. Typologie ETHOS – „osoby bez střechy“, případně osoby „osoby bez bytu“ – tato charakteristika 

se u respondentů může proměňovat – v průběhu roku respondent může spadat do obou kategorií 

3. Pobyt či využívání služeb v ORP Kroměříž 

Na základě požadavků analýzy byly sledovány tyto charakteristiky: 

1. Věk, pohlaví, vzdělání 

2. Lokalita a místo využívání sociální služby 

3. Zdroje příjmů 

 

Výzkumný soubor tvoří celkem 13 respondentů, přičemž jde o 5 žen a 8 mužů. Níže jsou uvedeny 

podrobnější charakteristiky respondentů v pořadí, ve kterém se je dařilo oslovit pro účast ve 

výzkumu.  

Respondent 1 

Muž, 28 let, na ulici cca 4 roky, vzdělání základní 

Národnost česká 

Děti: ne 

Kategorie: osoba bez střechy 

Lokalita: Kroměříž 

Využívané sociální služby: azylový dům pro muže, nízkoprahové denní centrum, kontaktní centrum, 

terénní program 

Využívané služby: sociální šatník ADRA, Nemocnice Milosrdných sester, Domov sv. Kříže, Úřad práce 

Kroměříž, ubytovna 

Zdroj příjmů: sociální dávky, sběr papíru, žebrání a oslovování osob, trestná činnost 

Rizikové chování: závislost na alkoholu, závislost na pervitinu a opiátech, THC a medikamenty, 

nechráněný pohlavní styk (muži i ženy) 

Výkon trestu odnětí svobody: ano 

Rodinné vazby: narušeny, častý kontakt 

 

Respondent 2 

Muž, 42 let, na ulici cca 10 let, vzdělání odborné učiliště – vyučen 

Národnost česká 

Děti: ne 

Kategorie: osoba bez střechy 
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Lokalita: Kroměříž 

Využívané sociální služby: nízkoprahové denní centrum, kontaktní centrum, terénní program 

Využívané služby: sociální šatník ADRA, Nemocnice Milosrdných sester, Domov sv. Kříže, Úřad práce 

Kroměříž 

Zdroj příjmů: sběr papíru, žebrání a oslovování osob, trestná činnost, výpomoc a brigády 

Rizikové chování: závislost na alkoholu, užívání THC 

Výkon trestu odnětí svobody: ano 

Rodinné vazby: narušeny, bez kontaktu 

 

Respondent 3 

Žena, věk 40 let, na ulici cca 6 let, vzdělání základní 

Národnost česká 

Děti: ano, odebrány, bez kontaktu 

Kategorie: osoba bez střechy, bez bytu 

Lokalita: Kroměříž 

Využívané sociální služby: nízkoprahové denní centrum, kontaktní centrum, terénní program 

Využívané služby: sociální šatník ADRA, Nemocnice Milosrdných sester, Domov sv. Kříže, Úřad práce 

Kroměříž 

Zdroj příjmů: sociální dávky, žebrání a oslovování osob, trestná činnost, výpomoc a brigády 

Rizikové chování: závislost na alkoholu, zkušenosti s OPL (THC, pervitin), dříve prostituce 

Výkon trestu odnětí svobody: ne 

Rodinné vazby: narušeny, bez kontaktu 

 

Respondent 4  

Muž, věk 48 let, na ulici 18 let, vzdělání odborné učiliště – vyučen 

Kategorie: osoba bez střechy, bez bytu 

Lokalita: Kroměříž 

Národnost česká 

Děti: ano, nejsou v péči, bez kontaktu 

Využívané sociální služby: noclehárna, nízkoprahové denní centrum, kontaktní centrum, terénní 

program 

Využívané služby: sociální šatník ADRA, Nemocnice Milosrdných sester, Domov sv. Kříže, Úřad práce 

Kroměříž 

Zdroj příjmů: sociální dávky, sběr papíru, žebrání a oslovování osob, trestná činnost, výpomoc  

a brigády 

Rizikové chování: závislost na alkoholu 

Výkon trestu odnětí svobody: ano 

Rodinné vazby: narušeny, bez kontaktu 

 

Respondent 5 

Žena, věk 39 let, na ulici cca 2 roky, vzdělání základní 

Národnost česká 

Děti: ne 

Kategorie: osoba bez střechy, bez bytu 

Lokalita: Kroměříž 
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Využívané sociální služby: nízkoprahové denní centrum, kontaktní centrum, terénní program 

Využívané služby: sociální šatník ADRA, Nemocnice Milosrdných sester, Domov sv. Kříže, Úřad práce 

Kroměříž 

Zdroj příjmů: sociální dávky, žebrání a oslovování osob, trestná činnost, výpomoc a brigády 

Rizikové chování: závislost na alkoholu, zkušenosti s THC, pervitinem, časté střídání sexuálních 

partnerů 

Výkon trestu odnětí svobody: ne 

Rodinné vazby: narušeny, bez kontaktu 

 

Respondent 6  

Muž, věk 47 let, na ulici cca 13 let, vzdělání střední odborné učiliště – vyučen 

Kategorie: osoba bez střechy, bez bytu 

Lokalita: Kroměříž, Chropyně, Morkovice-Slížany 

Národnost česká 

Děti: ano, nejsou v péči otce, kontakt  

Využívané sociální služby: azylový dům, noclehárna, nízkoprahové denní centrum, kontaktní centrum, 

terénní program 

Využívané služby: sociální šatník ADRA, Nemocnice Milosrdných sester, Domov sv. Kříže, Úřad práce 

Kroměříž 

Zdroj příjmů: sociální dávky, trestná činnost, výpomoc a brigády 

Rizikové chování: závislost na alkoholu, THC, zkušenost s OPL (pervitin) 

Výkon trestu odnětí svobody: ano 

Rodinné vazby: narušeny, kontakt 

 

Respondent 7 

Žena, věk 45 let, na ulici cca 5 let, vzdělání střední s maturitou  

Kategorie: osoba bez střechy, bez bytu 

Lokalita: Kroměříž, Zlín 

Národnost česká 

Děti: ano, dospělé, v kontaktu 

Využívané sociální služby: nízkoprahové denní centrum, kontaktní centrum 

Využívané služby: sociální šatník ADRA, Nemocnice Milosrdných sester, Domov sv. Kříže 

Zdroj příjmů: sociální dávky, žebrání a oslovování osob, partnerský vztah 

Rizikové chování: závislost na alkoholu, zkušenost s OPL (pervitin, opiáty) 

Výkon trestu odnětí svobody: ano 

Rodinné vazby: narušeny, kontakt 

 

Respondent 8 

Muž, věk 32 let, na ulici cca 2 roky let, vzdělání střední odborné učiliště – vyučen 

Kategorie: osoba bez střechy 

Lokalita: Kroměříž 

Národnost česká 

Děti: ne  

Využívané sociální služby: aktuálně žádné 
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Využívané služby: sociální šatník ADRA, Nemocnice Milosrdných sester, Domov sv. Kříže, Úřad práce 

Kroměříž 

Zdroj příjmů: výpomoc a brigády 

Rizikové chování: závislost na alkoholu 

Výkon trestu odnětí svobody: ne 

Rodinné vazby: narušeny, matka také bez domova 

 

Respondent 9 

Žena, věk 54 let, na ulici 3 roky, vzdělání střední odborné učiliště – vyučena 

Kategorie: osoba bez střechy, bez bytu 

Lokalita: Kroměříž 

Národnost česká 

Děti: ano, také na ulici 

Využívané sociální služby: nízkoprahové denní centrum 

Využívané služby: sociální šatník ADRA, Nemocnice Milosrdných sester, Domov sv. Kříže, Úřad práce 

Kroměříž 

Zdroj příjmů: sociální dávky 

Rizikové chování: závislost na alkoholu 

Výkon trestu odnětí svobody: ne 

Rodinné vazby: narušeny, syn také na ulici 

 

Respondent 10 

Žena, věk 42 let, na ulici cca 5 let, vzdělání základní 

Kategorie: osoba bez střechy 

Lokalita: Kroměříž 

Národnost česká 

Děti: ne  

Využívané sociální služby: nízkoprahové denní centrum 

Využívané služby: sociální šatník ADRA, Nemocnice Milosrdných sester, Domov sv. Kříže 

Zdroj příjmů: žádný, vyživování od partnera 

Rizikové chování: závislost na alkoholu 

Výkon trestu odnětí svobody: ne 

Rodinné vazby: narušeny, bez kontaktu 

 

Respondent 11 

Muž, věk 46 let, na ulici cca 8 let, vzdělání základní 

Kategorie: osoba bez střechy 

Lokalita: Kroměříž 

Národnost česká 

Děti: ne  

Využívané sociální služby: azylový dům 

Využívané služby: žádné 

Zdroj příjmů: sociální dávky, žebrání a oslovování osob 

Rizikové chování: užívání alkoholu, OPL (toluen, pervitin) 

Výkon trestu odnětí svobody: ne, ochranná léčba v minulosti 
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Rodinné vazby: neznámo 

 

Respondent 12 

Muž, věk 40 let, na ulici cca rok, vzdělání střední s maturitou 

Kategorie: osoba bez střechy 

Lokalita: Kroměříž, Šelešovice 

Národnost česká 

Děti: ne  

Využívané sociální služby: žádná 

Využívané služby: sociální šatník ADRA, Nemocnice Milosrdných sester, Domov sv. Kříže 

Zdroj příjmů: žebrání a oslovování osob 

Rizikové chování: závislost na alkoholu 

Výkon trestu odnětí svobody: ano 

Rodinné vazby: narušeny, bez kontaktu 

 

Respondent 13 

Muž, věk 46 let, na ulici cca 5 let, vzdělání střední odborné učiliště – vyučen 

Kategorie: osoba bez střechy 

Lokalita: Kroměříž 

Národnost česká 

Děti: ne  

Využívané sociální služby: kontaktní centrum, nízkoprahové denní centrum 

Využívané služby: Nemocnice Milosrdných sester, Domov sv. Kříže 

Zdroj příjmů: sběr papíru, žebrání a oslovování osob, trestná činnost 

Rizikové chování: závislost na alkoholu, užívání OPL (THC, pervitin) 

Výkon trestu odnětí svobody: ano 

Rodinné vazby: narušeny, bez kontaktu 
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8. Etická úskalí a limity výzkumného šetření8. Etická úskalí a limity výzkumného šetření8. Etická úskalí a limity výzkumného šetření8. Etická úskalí a limity výzkumného šetření    
 

V rámci analýzy je využito několika metodologických postupů. Prvním z nich je sekundární analýza 

dat, která je využita pro potřeby popisu sociálního prostředí a z etického hlediska se dá hodnotit jako 

bezproblémová, protože obsahuje tzv. „tvrdá data“. V rámci kvalitativní studie je pak pro potřeby 

vhodného určení výzkumného souboru analýzy využito sekundární analýzy dat pro koncipování 

informačního rámce v rámci metody Rapid Asessment Response (RAR, Baker, 1999). Zde se opět 

nedá předpokládat etický rozpor, protože jde opět o tzv. „tvrdá data“. Dále je pak využito výběru 

výzkumu prostřednictvím metody sněhové koule (Snowball sampling, Hartnoll, 2003). Jde o metodu 

získávání nových případů prostřednictvím identifikace potenciálních účastníků výzkumu samotnými 

respondenty. Proces výběru spočívá v identifikaci jednoho či více jedinců, kteří splňují požadovaná 

kritéria výzkumného šetření, se kterými je realizováno výzkumné interview. Poté jsou požádáni, zdali 

by mohli označit další osoby, které odpovídají zadaným kritériím a případně s nimi zprostředkovat 

kontakt nebo je odkázat na výzkumníka. V rámci výběru respondentů tedy může dojít k jistému 

zúžení pohledu na zkoumanou oblast, který se však dá odstranit dvoucestnou reflexí výzkumníka a 

volbou otázek směrovaných ke třetí osobě. V rámci samotné kvalitativní studie je velmi důležité, aby 

byla zohledněna specifičnost výzkumu a bezpečí a anonymita respondentů. 

Při realizaci výzkumného šetření bylo zohledňováno několik skutečností: 

1. Důvěryhodnost výzkumníka – pro zajištění vážnosti a serióznosti výzkumného šetření byla data 

sbíraná pouze realizátorem studie, přičemž respondentům byl k dispozici průvodní dopis od 

místostarosty Kroměříže, PhDr. Pavla Motyčky, PhD., s žádostí  o spolupráci na výzkumu a 

účastníkům výzkumu byla představena osoba realizátora analýz a jeho profesní zkušenosti a 

praxe.   

2. Dobrovolnost účasti na výzkumu – šetření se zúčastnili pouze respondenti, kteří souhlasili 

s účastí ve výzkumu. Stejně tak byli seznámeni se skutečností, že od účasti ve výzkumu mohou 

kdykoliv odstoupit, a to i zpětně, ovšem před datem publikování studie.  

3. Odměna účastníkům výzkumu – přestože jde o velmi specifickou cílovou skupinu, kde by se 

mohla předpokládat účelová účast ve výzkumném šetření kvůli odměně, případně modifikace dat 

ke „spokojenosti výzkumníka“, respondenti se účastnili výzkumu na základě dobrovolnosti a 

neobdrželi za poskytnutí rozhovoru žádnou odměnu, aby se předešlo případnému zkreslování dat 

z tohoto důvodu. Byla zdůrazněna důležitost jejich odpovědí vzhledem k dalšímu nastavení 

systému sociálních služeb v ORP Kroměříž a následně saturaci jejich specifických potřeb.  

4. Ochrana osobních údajů – výzkumný nástroj (rozhovor) byl koncipován jako anonymní a tak, aby 

nebylo možné identifikovat jednotlivé respondenty podle specifických odpovědí. Stejně tak byli 

respondenti informováni o účelu získávaných dat i o jejich anonymním zpracování. 

5. Aktuální stav respondentů – vzhledem k tomu, že šlo o osoby bez domova často konzumující 

alkohol či jiné omamné látky, byla volena vhodná doba i rozpoložení respondenta tak, aby 

získaná data bylo možné považovat za validní.  
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Výsledky výzkumného šetření mohlo potenciálně ovlivnit: 

1. Dynamicky se měnící podmínky a okolnosti života lidí bez domova (místo přespávání, možnosti 

ubytování, roční období apod.) 

2. Časová dotace pro realizaci samotného šetření – velmi krátká doba na jeho administraci.  

 

Všechny tyto případné problémové momenty v rámci analýz jsou součástí komentářů k získaným 

datům a je upozorňováno na případnou nutnost bližší specifikace či individualizovaného pohledu na 

získané údaje. 
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9. Analýza dat a interpretace9. Analýza dat a interpretace9. Analýza dat a interpretace9. Analýza dat a interpretace    
 

Jak bylo zmíněno v metodologickém vymezení analýzy osob bez domova v ORP Kroměříž, prvním 

krokem celého výzkumného šetření je vytvoření informačního rámce pro samotnou studii. Pro 

vytvoření informačního rámce bylo využito statistických dat zařízení, které: 

1. primárně pracují s osobami ohroženými bezdomovectvím 

2. jejich cílová skupina naznačuje, že by se mohlo jednat o osoby „bez bytu“ či „bez střechy“ dle 

typologie ETHOS 

 

Informační rámec 
Pro lepší přehled o organizacích a zařízeních, které se mohou dostat do kontaktu s osobami bez 

domova, případně s nimi primárně pracují, se jeví jako vhodná analýza statistických dat za rok 2017 

(zejména z toho důvodu, že situace u osob bez domova se velmi dynamicky mění). Jsou uvedena 

základní data, která mohou korespondovat s aktuální situací osob bez přístřeší, respektive dle 

typologie ETHOS bez bytu a bez střechy. Po organizacích a zařízeních byla požadována pouze data za 

klienty v ORP Kroměříž. Vzhledem ke specifičnosti některých typů služeb nejsou některá data 

uvedena, některé organizace pak data přes urgenci nedodala, případně je nesledují, přestože mohou 

více napovědět o cílové skupině, se kterou pracují. 

 

NZDM - Podané ruce o.p.s. 

Počet klientů do 18ti let 9 

Počet klientů 19 – 26 let 0 

Počet klientů 27 – 64 let 0 

Počet klientů nad 65 let 0 

Počet kontaktů  315 

Počet intervencí 361 

Počet odmítnutých zájemců o službu 0 

Počet klientů bez střechy  0 
Tabulka 49 Informační rámec NZDM Kroměříž 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Kroměříži je relativně novou službou, proto je počet jejich 

klientů velmi nízký (9). Vzhledem k tomu, že všichni klienti jsou ve věku do 18ti let a využívají 

především pomoc s domácími úkoly, procvičování školní látky apod., dá se předpokládat, že aktuálně 

nepatří mezi osoby ohrožené sociálním vyloučením či bezdomovectvím, protože v případě problémů 

budou v kontaktu s úřady či zařízeními v resortu MŠMT. 

 

Astras - Nízkoprahové denní centrum ADAM 

Počet klientů celkem 126 

Počet klientů 19 – 26 let nedodáno 

Počet klientů 27 – 64 let nedodáno 

Počet klientů nad 65 let nedodáno 

Počet kontaktů  1682 

Počet intervencí 596 

Počet odmítnutých zájemců o službu nedodáno 

Počet klientů bez střechy  nedodáno 
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Tabulka 50 Informační rámec - Nízkoprahové denní centrum Kroměříž 

Nízkoprahové denní centrum by primárně mělo pracovat s lidmi, kteří spadají dle typologie ETHOS 

do osob „bez střechy“, případně „bez bytu“. Vzhledem k tomu, že přes opakovanou a specifikovanou 

žádost o dodání dalších, podrobnějších informací, tyto nebyly dodány, následující interpretace dat je 

spíše orientační a odráží i zjištěná data v rámci kvalitativní studie. Služeb zařízení využilo celkem 126 

klientů, přičemž s nimi proběhlo 1682 kontaktů, tedy s jedním klientem cca 13x.  

Dají se předpokládat dvě situace: 

1. služeb zařízení využilo velké množství klientů, přičemž ale pouze omezený počet z nich opakovaně  

a dlouhodobě 

2. služeb zařízení využilo velké množství klientů, přičemž šlo spíše o několik málo využití služby 

Podle získaných údajů není možné zmapovat věkové rozložení cílové skupiny. Za stěžejní údaj, který 

koreluje se situací osob bez bytu nebo bez střechy v ORP Kroměříž, je počet případných odmítnutých 

zájemců o službu (tento údaj služby musí sledovat), který by mohl znamenat komplikace při saturaci 

potřeb těchto jedinců, tento údaj však nebyl dodán. Stejně tak není sledován počet osob bez střechy, 

který by pomohl lépe zmapovat počet těchto osob v ORP Kroměříž.  

 

Kontaktní a poradenské centrum Plus 

Počet klientů do 18ti let 5 

Počet klientů 19 – 26 let 66 

Počet klientů 27 – 64 let 96 

Počet klientů nad 65 let 1 

Počet kontaktů  2293 

Počet intervencí 393 

Počet odmítnutých zájemců o službu 0 

Počet klientů bez střechy  19 osob 
Tabulka 51 Informační rámec – Kontaktní a poradenské centrum Plus 

Cílovou skupinou Kontaktního a poradenského centra Plus tvoří především osoby, které spadají do 

cílové skupiny osob ohrožených sociálním vyloučením, řada z nich přitom může spadat také do 

kategorie bez bytu či bez střechy. V roce 2017 využilo služeb v ORP Kroměříž 168 osob, se kterými 

proběhlo celkem 2293 kontaktů. Cca 2/3 klientů jsou ve věkové kategorii 27 – 64 let, třetina pak ve 

věkové skupině 19 – 26 let, přičemž v naprosté většině jde o nitrožilní uživatele drog, tedy 

nejrizikovější skupinu (v jednom případě dokonce o osobu ve věku 67 let). Důležitým údajem je počet 

odmítnutých zájemců o službu – nikdo nebyl odmítnut. Dále jde o údaj počtu osob bez střechy, které 

zařízení eviduje – celkem 19 osob.  

 

Sociální poradna Kroměříž 

Počet klientů do 18ti let 0 

Počet klientů 19 – 26 let 25 

Počet klientů 27 – 64 let 483 

Počet klientů nad 65 let 102 

Počet kontaktů  2041 

Počet intervencí 1541 

Počet odmítnutých zájemců o službu 92, na konci roku 9 

Řešená dluhová problematika – počet klientů  239 
Tabulka 52 Informační rámec - Sociální poradna Kroměříž 
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Sociální poradna byla v roce 2017 v kontaktu s celkem 610 klienty, přičemž cca 80 % z nich bylo ve 

věkové kohortě 27 – 64 let, cca 15 % pak bylo ve věku nad 65 let. Vzhledem k tomu, že nejčastěji 

řešeno problematikou, byly dluhy (239 klientů, 40 %) a vzhledem k výše zmíněným údajům je zřejmě, 

že tato služba velmi často pracuje s osobami ohroženými sociálním vyloučením a ztrátou bytu nebo 

střechy dle typologie ETHOS, nejčastěji v souvislosti s dluhy a hrozící nebo reálnou ztrátou bytu nebo 

domu. Za pozitivní údaj se dá považovat počet odmítnutých zájemců o službu (z důvodu kapacity 

služby), který se ke konci roku snížil na 9 klientů. Z výše uvedených údajů (i z dodaných údajů 

z předchozích let) vyplývá, že tato služba je velmi potřebná a její kapacita je nedostatečná.  

 

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy Kroměříž – IC 

Počet klientů do 18ti let 0 

Počet klientů 19 – 26 let 2 
Počet klientů 27 – 64 let 21 
Počet klientů nad 65 let 5 
Počet kontaktů  74 
Počet intervencí 97 
Počet odmítnutých zájemců o službu  0 

Tabulka 53 Informační rámec - Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy Kroměříž - IC 

Intervenční centrum/centrum poradenství může pracovat s osobami, které mohou být v riziku ztráty 

střechy či bytu, ať už jde o oběti či pachatele domácího násilí či rozpadu rodiny. Podle dodaných dat 

bylo toto zařízení v ORP Kroměříž v kontaktu s celkem 28 osobami a proběhlo s nimi celkem 74 

kontaktů, tedy necelé 3 kontakty na klienta. Nikdo nebyl odmítnut a služba nesleduje informace o 

člověku, který by splňoval kategorii „bez střechy“.  

 

Terénní program Plus 

Počet klientů do 18ti let 3 

Počet klientů 19 – 26 let 52 

Počet klientů 27 – 64 let 81 

Počet klientů nad 65 let 1 

Počet kontaktů  1503 

Počet intervencí 123 

Počet odmítnutých zájemců o službu 0 

Počet klientů bez střechy  14 
Tabulka 54 Informační rámec - Terénní program Plus 

Terénní program Plus byl v roce 2017 v kontaktu s celkem 137 klienty v ORP Kroměříž, přičemž cca 

1/3 je ve věkové kohortě 19 – 26 let a téměř 2/3 v intervalu 27 – 64 let a proběhlo s nimi celkem 

1503 klientů. Jde přitom o z hlediska osob ohrožených sociálním vyloučením a kategoriím „bez bytu“ 

a „bez střechy“ o osoby vysoce rizikové, protože jde v naprosté většině o injekční uživatele drog, a to 

i u osoby ve věku 67 let. Služba byla v roce 2017 v kontaktu s celkem 14 osobami, které splňují 

typologii ETHOS „bez střechy“. Terénní program Plus je úzce propojen s Kontaktním a poradenským 

centrem Plus, které uvedlo celkem 19 osob bez střechy, dá se předpokládat, že někteří z těchto 

klientů jsou proto duplicitní v obou službách. Žádný ze zájemců o tuto službu nebyl odmítnut.  
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Argo, Společnost dobré vůle Zlín 

Počet klientů do 18ti let nedodáno 

Počet klientů 19 – 26 let nedodáno 

Počet klientů 27 – 64 let nedodáno 

Počet klientů nad 65 let nedodáno 

Počet kontaktů  nedodáno 

Počet intervencí nedodáno 

Počet odmítnutých zájemců o službu nedodáno 

Počet klientů bez střechy  nedodáno 

Nedodány statistiky za ORP Kroměříž 
Tabulka 55 Informační rámec - Argo, Společnost dobré vůle Zlín 

Služba Argo Zlín dodala pouze souhrnné statistiky za Zlínský kraj, nikoliv za ORP Kroměříž, proto ze 

statistických dat není možné nic vyvozovat. Z emailové komunikace ale vyplynulo, že neevidují 

žádnou osobu „bez střechy“, protože osoba z jejich cílové skupiny, pokud přijde o bydlení, stěhuje se 

k širší k rodině a dá se předpokládat, že je tedy nějakým způsobem schopná si zajistit ubytování.  

 

Astras – Azylový dům pro muže 

Počet klientů do 18ti let 0 

Počet klientů 19 – 26 let 6 

Počet klientů 27 – 64 let 81 

Počet klientů nad 65 let 5 

Počet kontaktů  nedodáno 

Počet intervencí nedodáno 

Počet odmítnutých zájemců o službu 1 

Počet klientů bez střechy  nedodáno 
Tabulka 56 Informační rámec - Azylový dům pro muže 

Azylový dům pro muže opět bohužel nesleduje některé potřebné charakteristiky klientů, respektive 

tato data nedodal. Pro potřeby analýzy je třeba zdůraznit zejména počet klientů (celkem 92), přičemž 

u této cílové skupiny jde často o osoby, které nejsou schopny si např. udržet ubytovnu, jsou 

propuštěny z psychiatrické nemocnice, či jde o klienty nad 65 let (celkem 5 osob), u kterých saturace 

bydlení může být do budoucna kruciální faktor jejich případného sociálního fungování ve společnosti, 

případně zařazení do kategorie „bez střechy“. Důležitý je i počet odmítnutých zájemců o službu, 

v tomto případě jde pouze o 1 osobu.  

 

Astras – noclehárna pro muže 

Počet klientů do 18ti let 0 

Počet klientů 19 – 26 let 5 

Počet klientů 27 – 64 let 29 

Počet klientů nad 65 let 2 

Počet kontaktů  nedodáno 

Počet intervencí nedodáno 

Počet odmítnutých zájemců o službu nedodáno 

Počet klientů bez střechy  nedodáno 
Tabulka 57 Informační rámec - Astras - noclehárna pro muže 
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V případě noclehárny pro muže Astra je opět problémem nedostatek dat, která zařízení přes urgenci 

nedodalo. V každém případě služeb noclehárny využilo celkem 36 osob, přičemž dvě z nich byly opět 

ve věkové skupině nad 65 let (dle typologie ETHOS jde o osoby „bez střechy“). Bohužel není možné 

podle počtu kontaktů či intervencí odhadnout, nakolik byla služba využívána a podpořit tak informace 

pro mapování osob bez přístřeší v ORP Kroměříž. Vzhledem k nastavení služby se dá předpokládat, že 

ji mohou využívat především osoby v aktuální situaci „bez střechy“, případně např. osoby propuštěné 

z psychiatrické nemocnice v Kroměříži. Zásadním údajem by v tomto případě mohl být údaj o počtu 

odmítnutých zájemců o službu, který opět nebyl dodán.  

 

Sociální rehabilitace Zahrada 

Počet klientů do 18ti let 0 

Počet klientů 19 – 26 let 3 

Počet klientů 27 – 64 let 31 

Počet klientů nad 65 let 0 

Počet kontaktů  8721 

Počet intervencí 3549 

Počet odmítnutých zájemců o službu 24 
Tabulka 58 Informační rámec - Sociální rehabilitace Zahrada 

Sociální rehabilitace Zahrada je pobytová služba pro osoby s duševním onemocněním, které jsou 

obecně v riziku ztráty bydlení, či v rizikové situaci v kontextu bydlení po návratu ze zdravotnického 

zařízení. V roce 2017 služeb zařízení využilo celkem 34 klientů, přičemž naprostá většina z nich je ve 

věkové kategorii 27 – 64 let, nikdo pak ve věkové kohortě vyšší. Důležitý je zejména údaj o počtu 

odmítnutých zájemců o službu – celkem 24 osob, z důvodu kapacity zařízení. Příčinou může být 

jednak vysoký počet osob odcházející z psychiatrické nemocnice v Kroměříži, jednak omezená 

kapacita služby.  

 

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi 

Počet klientů do 18ti let 0 

Počet klientů 19 – 26 let 15 

Počet klientů 27 – 64 let 45 

Počet klientů nad 65 let 2 

Počet kontaktů  nesledováno 

Počet intervencí 5178 

Počet odmítnutých zájemců o službu 9 
Tabulka 59 Informační rámec - Azylový dům pro ženy a matky s dětmi 

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi z hlediska komunitního plánování patří do služeb pro rodiny 

s dětmi, pro potřeby této analýzy však byla zařazen, protože klientky této služby spadají do kategorie 

„bez bytu“ a mohly být v minulosti, případně mohou v budoucnosti spadat do kategorie „bez 

střechy“. Služeb zařízení využilo celkem 62 osob, přičemž dvě třetiny klientek byly ve věkové kategorii 

27 – 64 let, třetina pak ve věkové kategorii 19 – 26 let, jde tedy o „mladé matky“, případně ženy. Ve 

vyšší věkové kategorii nad 65 let byly dvě osoby, opět velmi rizikové vzhledem k budoucímu zisku 

bydlení, případně přesunu do kategorie osob „bez střechy“. Důležitý je také údaj o počtu 

odmítnutých zájemců o službu (9 osob), dá se předpokládat, že příčinou je kapacita zařízení.  
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Sociální obchůdek a Sociální šatník 

Počet klientů celkem 67 

Počet klientů bez bytu 47 

Počet klientů bez střechy 9 

Počet klientů - nezjištěno 11 
Tabulka 60 Informační rámec - Sociální obchůdek a Sociální šatník 

Sociální obchůdek a Sociální šatník není klasickou sociální službou, přesto je z jejich statistických 

údajů možné získat řadu zajímavých informací, které jsou upraveny pro potřeby analýzy. Tato služba 

byla v roce 2017 v Kroměříži v kontaktu s celkem 67 osobami, které spadají do kategorie „bez bytu“ 

(47 osob) či „bez střechy“ (9 osob).  

 

Pro komplexní zmapování dané problematiky byly v rámci analýzy osloveny také město Kroměříž 

(Odbor sociálních věcí a zdravotnictví) a Městská policie Kroměříž, které se pravděpodobně 

s osobami, na které je analýza zaměřena, setkávají. V tabulkách a textu níže jsou uvedeny získané 

informace (s ohledem na kontext fungování odboru, respektive městské policie). V obou případech 

jde o kvalifikovaný odhad.  

 

Město Kroměříž 

Počet osob bez střechy 10 

Rizikové osoby (návrat z VTOS, AD, ubytovny,..) 65 

Počet osob v nejistém bydlení 210 

Počet intervencí s těmito osobami 320 

Počet osob nad 65 let 72 

Počet intervencí s osobami nad 65 let 105  

 

Město Kroměříž, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociální práce bylo v kontaktu 

s celkem 65 osobami, které mohou spadat do kategorie bez bytu, přičemž v loňském roce bylo 

v kontaktu s cca 10 osobami, které odpovídají typologii ETHOS – bez střechy. Významný je také údaj 

týkající se osob nad 65 let, které jsou potenciálně ohroženy bezdomovectvím.  

 

Městská policie Kroměříž 

Počet osob bez domova v zimním období 10 

Počet osob bez domova v letním období 20 

 

Městská policie Kroměříž – podle dodaných informací se počet osob bez domova, které evidují 

strážníci městské policie pohybuje mezi 10 – 20 osobami, přičemž k přespávání využívají zejména 

opuštěné objekty, případně bytové domy ve společných prostorách. S těmito osobami strážníci 

nejčastěji řeší přestupky proti veřejnému pořádku - znečištění veřejného prostranství, 

neuposlechnutí výzvy úřední osoby a porušování obecně závazné vyhlášky města o zákazu 

konzumace alkoholických nápojů na některých místech. 
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Shrnutí informačního rámce 
- výše uvedené služby (mimo Argo Zlín) pracovaly v roce 2017 s celkem 1369 klienty, přičemž je 

možné, že někteří klienti duplicitně využívají více služeb – tento údaj podpořila i první analýza 

v rámci komunitního plánování 

- ne všechny služby dodaly požadované informace (např. Argo Zlín), proto číslo (počet klientů) není 

definitivní, stejně tak některé služby (Astras) nedodaly požadované údaje, ani ty, které musí 

sociální služby uvádět (např. počet odmítnutých zájemců), případně je toto zařízení v jedné službě 

sleduje, v jiné ne 

- nejčastěji jsou klienti těchto služeb ve věkové skupině 27 – 64 let (většina, s ohledem na typ 

služby), následuje věková kohorta 19 -26 let, dále osoby ve věku nad 65 let, nejméně je osob do 

18ti let 

- s klienty proběhlo celkem 16 629 kontaktů, přičemž některé služby tento údaj nedodaly (Argo 

Zlín, Astras – azylový dům, Astras – noclehárna) nebo nesledují (Azylový dům pro ženy), takže 

bude fakticky výrazně vyšší 

- pracovníci služeb poskytli celkem 11 838 intervencí klientům, přičemž opět některé služby tyto 

údaje nedodaly (Argo Zlín, Astras – Azylový dům, Astras – noclehárna), takže jejich počet bude 

pravděpodobně výrazně vyšší  

-  celkový počet odmítnutých zájemců o službu je 57, toto číslo je ale pravděpodobně zkreslené, 

zejména kvůli tomu, že Astras Kroměříž nedodala údaje ze dvou „problematických“ služeb – NDC 

Adam a Astra noclehárna, Argo Zlín pak tento údaj taktéž nedodalo 

- osoby „bez střechy“ eviduje v rámci svých statistik pouze Kontaktní a poradenské centrum Plus a 

Terénní program Plus (19, respektive 14 osob), dále pak Charitativní obchůdek (9), přičemž jde 

pravděpodobně o některé duplicitní klienty, tento údaj ale nemapuje skutečnost, protože většina 

služeb tuto charakteristiku nesleduje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Komunitní plánování sociálních služeb na Kroměřížsku 2018 - 2019 
Analýza sociálního prostředí ORP Kroměříž 

               Registrační číslo CZ 03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006520 

85 
 

Analýza rozhovorů 
V rámci této analýzy je nutné zdůraznit, že situace v oblasti osob bez domova je velmi dynamická a 

rychle se mění, proto jsou tyto údaje vztaženy k období poloviny února – poloviny března 2018 v ORP 

Kroměříž.  

 

Status osoby bez domova dle typologie ETHOS 

V rámci analýzy získaných dat je třeba doplnit typologii ETHOS podle získaných dat. Na základě 

rozhovorů s respondenty je možné vymezit tři skupiny osob bez domova: 

1. Osoby bez bytu – jde o osoby, které se pohybují po ubytovacích zařízeních (ubytovnách, 

penzionech), ve vyloučených lokalitách či azylových domech. Jsou to lidé, kteří nemají vlastní 

bydlení, zároveň jsou ale vždy někde ubytovaní, to znamená, že mezi jejich přechodem 

z jednoho bydliště do druhého nejsou delší intervaly. Na základě rozhovorů s respondenty se 

dá konstatovat, že jde o osoby, které mají vždy bydlení a nevyskytují se zde intervaly života 

„bez střechy“. Jde o nejčetnější skupinu lidí, jejich množství se ovšem obtížně odhaduje.  

2. Bez bytu či bez střechy – v této skupině jde o osoby, které nemají vlastní bydlení, využívají 

ubytoven či azylových domů, zároveň si ale nedokáží obstarat kontinuální bydlení. Střídají se 

tedy u nich intervaly, kdy bydlí v nějakém ubytovacím zařízení s intervaly, kdy bydlí na 

squatech či jsou zcela bez přístřeší. Doba pobytu na ulici či ve squatu je přitom výrazně kratší 

než interval bydlení v ubytovacím zařízení.  

3. Osoby bez střechy – v tomto případě jde o jedince, kteří se často ocitají na různě dlouhou 

dobu „mimo systém“. Jde o osoby, které se dlouhodoběji či dlouhodobě pohybují ve 

squatech či na ulici a nejsou schopni si zajistit vlastní bydlení, které saturuje běžné potřeby 

(teplo, hygiena apod.) 

 

V kontextu těchto osob je třeba ještě rozlišit specifické skupiny podle příčiny bezdomovectví: 

1. Akutní bezdomovci - v důsledku dramatických změn jejich životní situace – osoby, které byly 

vystěhovány z bytu, rozešly se s partnerem, ukončily léčbu závislosti apod. – tato situace se 

dá ve spolupráci se sociálními službami poměrně rychle řešit 

2. Dobrovolní bezdomovci – osoby, které si život na ulici vybraly, preferují životní styl bez 

pravidel a povinností – hovoří o potřebě změny, ale nejsou motivováni k vlastní aktivitě, 

případně dodržování pravidel, nejčastěji z důvodu závislosti na alkoholu. Zde je potřeba 

odlišit samotný fakt dobrovolného bezdomovství od nedobrovolného, maskovaného 

dobrovolným. V tomto případě jde o osoby, které se pokoušely dostat se z ulice (tedy 

nedobrovolné bezdomovce), kterým se to ale nepodařilo. V rámci osobního obranného 

mechanismu proto uvádí, že jsou dobrovolnými bezdomovci.  

3. Nedobrovolní bezdomovci - nejpočetnější skupina osob, které byly vyřazeny z evidence 

Úřadu práce pro neplnění svých povinností a následně zůstaly bez sociálních dávek, které jim 

bydlení hradily. Je třeba zdůraznit, že jsou to lidé, kteří se chovají velmi nezodpovědně 

vzhledem k požadavkům ze strany společnosti, na druhou stranu jsou schopni si své potřeby 

zabezpečit alternativně (bydlení na squatech, stravování ve službách pro lidi bez domova 

apod.).  

 

Počet osob bez domova  

Na základě konfrontace získaných dat ze zařízení poskytujících sociální či charitativní služby, 

rozhovorů s pracovníky a respondenty výzkumu se dá konstatovat, že celkový počet lidí bez domova, 
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kteří naplňují druhou a třetí kategorii dle výše uvedeného statusu (tedy osoby bez bytu či střechy a 

osoby bez střechy) je cca 45 lidí, přičemž jde o 5 žen a 40 mužů. Jde o vysoce rizikové osoby, které 

buď zcela žijí na ulici, případně se střídají jejich životní epizody úplného bezdomovectví s intervaly, 

kdy bydlí v azylovém době, ubytovně či na krátkou dobu u někoho doma, často výměnou za výpomoc 

či sexuální služby. Ohledně počtu těchto osob v rámci ORP Kroměříž (tedy mimo samotné město 

Kroměříž) jde o kvalifikovaný odhad z dat Terénního programu Plus, přičemž jde o cca 10 osob – 

nejvíce těchto osob je v obci Zdounky a v Hulíně. Celkem tedy v ORP Kroměříž hovoříme o cca 55 

osobách, které spadají do kategorie osob bez bytu či střechy a osob bez střechy. Aktuálně je však 

vždy „na ulici“ cca 10 – 20 z těchto osob. Jak již bylo ale zmíněno výše, tato situace se velmi 

dynamicky mění. Aktuální situaci v počtu osob bez domova (respektive bez střechy) ovlivňuje několik 

faktorů: 

 

1. Dostupnost ubytovacích zařízení a jejich kapacita – např. uzavření ubytovacího zařízení a 

následné obtížné hledání nového bydlení, obzvláště pokud jde o náhlou změnu. Je ale 

důležité dodat, že i když tyto osoby ví o případném rušení ubytování, nejsou příliš 

motivovány k aktivnímu hledání nového bydlení.  

2. Roční období – některé osoby se stávají „dobrovolnými“ bezdomovci v měsících, kdy je teplo, 

jiné osoby mají status bez střechy celoročně bez ohledu na roční období. 

3. Cestovatelé – jde o osoby, které putují napříč republikou jako osoby bez přístřeší a zdržují se 

tam, kde jsou právě výhodné podmínky pro jejich život. Jde tedy o lidi, jejichž migraci nelze 

zcela předvídat a je často nárazová. Pro sociální služby může jít přechodný nápor klientely, 

který po nějaké době odezní.  

4. Možnosti ubytování v dané lokalitě – počet osob bez střechy se zvyšuje ve chvíli, kdy se 

nabízí možnost bydlení ve squatech či opuštěných budovách – respektive pokud se objeví 

nové objekty, které je možné obývat. 

5. Situace žen bez domova – je výrazně složitější než situace mužů – ať už z hlediska kapacity 

ubytování (azylový dům pro ženy a matky s dětmi – preferovány jsou matky s dětmi), 

problematičnost ubytování samotné ženy na ubytovně, případně její větší zranitelnost při 

životě na ulici.  

 

Místo „bydlení“ osob bez bytu nebo střechy či osob bez střechy 

Jak bylo zmíněno výše, existuje poměrně velká skupina lidí, která si je schopna zajistit kontinuální 

bydlení v azylových domech či ubytovnách. Pokud budeme hovořit o osobách, které se alespoň občas 

vyskytují „mimo systém“, tedy v podstatě na ulici, nejčastěji bydlí ve squatech či opuštěných 

budovách v různém stavu dokončení či „úpadku“. Z analýz rozhovorů s respondenty vyplynulo, že 

tato místa se velmi dynamicky mění v souvislosti s uplatňováním vlastnických práv na tyto objekty, 

kontrolami městské či státní policie či aktuálním stavem těchto budov.  

 

V rámci Kroměříže jde o tyto lokality (odpovídající období polovina února – polovina března 2018): 

1. Zborovský most, tzv. Zborovák, budova bývalé školky – využívá cca 6 - 13 osob 

2. Bývalá jatka blízko Zborovského mostu – cca 3 osoby 

3. Kotelna  na sídlišti Zachar – cca 5 osob 

4. Místo za prodejnou Lidl – blíže neurčeno – přespávání neurčeného počtu osob 

5. Cyklostezka Kroměříž – Kvasice – neurčený počet osob 
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6. Budova bývalé Okresní vojenské správy u kruhového objezdu – přespávání neurčeného počtu 

osob 

7. Volná prostranství – parky, keře, plastové kontejnery (lokalita Oskol, Barbořina,…) – cca 5 

osob (pouze nocleh) 

8. Specifická místa na přechodnou dobu (např. vchod do dvora s nonstop restaurací) 

 

Oproti minulosti lidé bez domova nemohou využívat dříve typická místa pro přespání v panelových 

domech kvůli lepšímu zabezpečení vchodu. V obrazové příloze (strana  97) jsou pro ilustraci u vedeny 

některé lokality, ve kterých pobývají osoby bez domova.  

Sociodemografické údaje osob bez domova 
Věk 

Věkový interval osob bez bytu či střechy a osob bez střechy se pohybuje v rozmezí mezi 25 – 50 lety, 

nejčastěji jde přitom o lidi ve věku mezi 30 a 45 lety. Tento fakt pravděpodobně velmi úzce koreluje 

s délkou života na ulici a následně zdravotním stavem, kdy řada těchto osob předčasně umírá 

v důsledku životního stylu.  

 

Pohlaví 

Z hlediska pohlaví jasně dominují muži. Tato skutečnost má několik důvodů – prvním z nich je častější 

závislost na alkoholu či jiných látkách, která vede k sociálnímu propadu. Druhou skutečností je fakt, 

že ženy si snadněji nacházejí přechodné bydlení výměnou za sexuální či jiné služby. Stejně tak jsou 

některé ženy schopnější lépe vyjednávat s institucemi či dodržovat pravidla ubytovacích zařízení. Zde 

je ale důležité konstatovat, že situace žen na ulici je výrazně horší oproti mužům – ať už z hlediska 

agrese ze strany osob bez domova či okolí, sexuálního násilí, hygienických podmínek či případného 

získání místa na ubytovně. 

 

Vzdělání 

Z hlediska vzdělání jde o osoby, které mají základní vzdělání, v případě starších osob bez domova to 

pak jsou lidé, kteří nejčastěji získali střední vzdělání bez maturity, tedy vyučení. Tato skutečnost 

koresponduje s dobou, ve které studovali – tedy ještě před revolucí v roce 1989, případně těsně po 

ní.  

 

Zdroj příjmů 

Nejčastějším zdrojem příjmu těchto osob jsou sociální dávky. Dalšími zdroji příjmů jsou (u různých 

osob v různém pořadí) sběr papíru či jiných materiálů, které je možné odevzdat ve sběrně (téměř 

vymizel sběr kovů kvůli převodu peněz na účet), oslovování jiných lidí, výjimečně žebrání, drobná 

kriminalita (nejčastěji krádeže v obchodech), příležitostné práce či brigády, výpomoc v domácnosti či 

výjimečně sexuální služby (u žen).  

 

Způsob obživy 

Osoby bez domova nejčastěji zabezpečují své životní potřeby (potraviny) prostřednictvím sociálních 

dávek. U osob, které nemají sociální dávky, případně těch, které je pobírají, zároveň ale chtějí ušetřit 

peníze (nejčastěji na alkohol nebo drogy) využívají polední stravování pro osoby bez domova 

v Nemocnici milosrdných sester na malém Vale, případně v Domově sv. Kříže na ulici Koperníkova, 
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případně v Nízkoprahovém denním centru Astras, Charitativním obchůdku nebo Kontaktním centru 

Plus.  

Velmi častým způsobem obstaráváním potravin je tzv. fárání, tedy vybírání kontejnerů za 

supermarkety, kam tyto prodejny vyhazují potraviny s prošlou minimální trvanlivostí. Tímto 

způsobem je možné si obstarat velké množství potravin. 

 

Závislostní chování 

Důležitým údajem pro pochopení životní situace je kontakt s návykovými látkami. Podle zkušeností 

pracovníků i výpovědí respondentů jsou všechny osoby na ulici konzumenty alkoholu, přičemž 

naprostá většina z nich je na něm závislá. Řada těchto osob přitom doplňkově užívá další návykové 

látky – nejčastěji jde o léky (často získané z kontejnerů v nemocnici, případně jde o černý trh z léky od 

pacientů, kteří je mají legálně předepsány), marihuanu či další dostupné látky. V případě osob, které 

jsou zároveň nitrožilními uživateli drog (cca 30 % osob bez domova) jde nejčastěji o užívání pervitinu 

či surového opia. Pro rozlišení toho, zda jde o osobu bez domova užívající alkohol či osobu 

kombinující ho s pervitinem lze použít jednoduché rozlišení – pokud člověk užívá pouze alkohol, 

pravděpodobně nemá mobilní telefon, protože ho prodal nebo zastavil, aby měl na alkohol. Pokud 

jde o člověka, který je zároveň nitrožilním uživatelem drog, má mobilní telefon, protože ho potřebuje 

kvůli shánění drog (toto rozlišení ovšem není možné absolutně generalizovat).  

 

Konflikty se zákonem 

Konflikty se zákonem jsou častější u mužů – většina mužů bez domova má závažnější problémy se 

zákonem a byla ve výkonu trestu. U žen je tomu naopak – většina žen nemá problémy se zákonem, 

respektive nebyla ve výkonu trestu. Obě pohlaví se ale dopouštějí přestupků a drobné kriminality, 

nejčastěji krádeží v obchodech, kdy jde o přestupky.    

 

Využívání sociálních služeb 

Všechny osoby bez domova alespoň příležitostně využijí některou ze sociální služeb, dá se tedy 

konstatovat, že všechny tyto osoby jsou alespoň v minimálním kontaktu s některou z pomáhajících 

institucí či organizací. Osoby bez domova jsou nejčastěji v kontaktu s těmito organizacemi a 

institucemi (pořadí neodpovídá priorizaci či frekvenci využívání služeb): 

 

1. Azylovým dům pro muže Astras 

2. Nízkoprahové denní centrum ADAM 

3. Noclehárna Astras 

4. Kontaktní centrum Plus (Kontaktní a poradenské centrum Plus, Terénní program Plus) 

5. Charitativní obchůdek ADRA 

 

Z výše zmíněných údajů vyplývá, že osoby bez domova využívají tyto služby výhradně v Kroměříži, 

v případě Terénního programu Plus také v ORP Kroměříž (Zdounky, Hulín). Některá zařízení nedodala 

potřebné informace (Argo Zlín), proto je možné, že jejich služby využívají klienti i v jiných obcích ORP 

Kroměříž.  

 

 Z analýzy vyplynuly některé bariéry pro využívání sociálních služeb. U nízkoprahového denního 

centra je to fungování pouze pondělí – pátek, dále jsou to problémy týkající se osobní hygieny  

a služeb pro ženy na ulici, kde je pociťován velký deficit. Ze strany respondentů zaznívá zejména 
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nedostatečná kapacita vhodného a cenově dostupného bydlení, případně nastavení pravidel 

využívání služeb v souvislosti se závislostí na alkoholu.  
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10. Závěry výzkumného šetření10. Závěry výzkumného šetření10. Závěry výzkumného šetření10. Závěry výzkumného šetření    
 

Z výše uvedených dat je možné považovat za nejvýznamnější rozdělení osob do celkem tří kategorií  

(v návaznosti na typologii ETHOS), přičemž většina osob spadá do kategorie bez bytu, přičemž jsou 

ale schopni si zajistit kontinuální ubytování buď v rámci sociálních služeb, ubytoven, či jinak. V riziku 

pádu do této cílové skupiny je řada klientů sociální poradny, kdy cca třetina jejich klientů aktuálně 

řeší své dluhy, přičemž reálně hrozí, že přijdou o vlastní bydlení a budou spadat do kategorie osob 

bez bytu (cca 250 osob). 

Vysoce rizikové skupiny vzhledem k bezdomovectví jsou pak další dvě skupiny, respektive osoby bez 

bytu či bez střechy a osoby bez střechy. Jde o osoby, u kterých se střídají intervaly bydlení 

v ubytovacích zařízeních s pobytem na ulici, případně jsou bez střechy nad hlavou trvale. V rámci ORP 

Kroměříž jde o cca 55 osob, v rámci samotné Kroměříže pak jde o cca 45 osob, přičemž výrazně 

převažují muži v poměru 8:1. Průměrný počet lidí bez střechy, tedy těch, kteří aktuálně přespávají 

v opuštěných objektech či zcela venku, se pohybuje mezi 10 – 20 osobami (s ohledem na roční 

období).  

Pokud sledujeme příčinu bezdomovectví, pak nejméně časté je tzv. akutní bezdomovectví, kdy se 

člověk v důsledku dramatické životní situace dostává na ulici. Tuto situaci se ale většinou daří rychle 

řešit ve spolupráci se sociálními službami, a je možné ji stabilizovat. Výrazně rizikovější je pak skupina 

tzv. dobrovolných bezdomovců, kteří odmítají dodržovat daná pravidla a život na ulici je jejich 

volbou, v tomto případě ovšem opět nejde o příliš početnou skupinu. Nejvíce osob bez domova tvoří 

nedobrovolní bezdomovci, nejčastěji v důsledku vyřazení z evidence Úřadu práce pro neplnění svých 

povinností a následné ztráty sociálních dávek. Velmi často jde o osoby, které se chovají velmi 

nezodpovědně vzhledem k požadavkům ze strany společnosti, na druhou stranu jsou schopni si 

většinou své potřeby zabezpečit alternativně. 

Aktuální situaci v kontextu bezdomovectví v ORP Kroměříž výrazně ovlivňuje kapacita a dostupnost 

ubytovacích zařízení, případná motivace těchto osob k aktivnímu hledání vlastního bydlení, roční 

období (některá roční období jsou pro život na ulici více ohrožující), vhodné a dostupné budovy pro 

nelegální bydlení (nezajištěné opuštěné a chátrající budovy), migrace osob bez domova v rámci 

Zlínského kraje či celé republiky a specifická situace žen bez domova.  

Pokud budeme sledovat sociodemografické charakteristiky osob bez domova, pak typickým 

představitelem je muž ve věku cca 30 – 45. Pokud je mladší, má spíše základní vzdělání, pokud je 

starší, je spíše vyučen. Nejčastějším zdrojem jeho příjmů jsou sociální dávky. Dalšími zdroji příjmu je 

pak sběr papíru nebo jiných komodit, drobná kriminalita (nejčastěji krádeže v obchodech), oslovování 

osob se žádostí o peníze, případně příležitostné práce nebo brigády a výpomoc v domácnosti. Tento 

muž je závislý na alkoholu, případně užívá i jiné drogy - nejčastěji dostupné zdarma, jako jsou léky či 

marihuana. Případně může jít o člověka, který má zkušenosti i s jinými drogami, možná je užívá 

nitrožilně. Tento muž má za sebou nejméně jeden výkon trestu a pravděpodobně není v kontaktu 

s nejbližší rodinou. Potravu si zajišťuje ze sociálních dávek, případně využívá sociální služby nebo 

organizace, které poskytují stravu. V případě potřeby chodí na tzv. fárky, tedy vybírá z kontejnerů za 

supermarkety jídlo s prošlou dobou minimální trvanlivosti. Tímto si může zabezpečit stravu. Tento 

muž alespoň minimálně využívá některou ze služeb pro tuto cílovou skupinu, častým limitujícím 

faktorem pro jejich využívání či získání bydlení je ale jeho závislost na alkoholu.   
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Z hlediska využívání sociálních služeb spatřují respondenti výzkumu rezervy zejména v množství 

ubytovacích kapacit nebo nastavení jejich provozní doby či pravidel. Stávající systém sociálních služeb 

ale ve většině případů saturuje jejich potřeby, složitější situaci v kontextu zajištění základních potřeb 

mají ženy bez domova.  
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14. 14. 14. 14. Obrazová přílohaObrazová přílohaObrazová přílohaObrazová příloha    
 

Uvedené forografie pro ilustraci mapují některé lokality, ve kterých přebývají osoby bez střechy. 

fotografie byly pořízeny pouze pro účely analýzy a neobsahují žádné identifikovatelné osoby.  

 

„Bydlení v keři“ – Barbořina 
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Detail místa - Barbořina 

 

 

 

Areál bývalých jatek 
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Areál bývalých jatek – detail 
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Bývalá školka u Zborovského mostu 

 

 

Kotelna – sídliště Zachar 
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