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Přirozený přírůstek/úbytek a migrační přírůstek/úbytek 

obyvatel v obcích Olomouckého kraje (2013–2017)  

 

Počet obyvatel Olomouckého kraje v posledních letech relativně rychle klesá.  Populační vývoj 

však není rovnoměrný na celém jeho území. Některé obce Olomouckého kraje vykazují 

záporné migrační saldo i úbytek obyvatel přirozenou měnou, v některých obcích naopak oba 

ukazatele dosahují kladných hodnot.  

Celkový počet obyvatel Olomouckého kraje klesl mezi roky 2008 a 2018 téměř o 10 tis. osob. Počet 

obyvatel v produktivním věku (15 až 64 let) se během tohoto období snížil o 48 tis. osob. Zatímco v 

roce 2008 odpovídal podíl osob v produktivním věku na celkové populaci kraje 71 %, v roce 2018 činil 

pouze 64 %. Tato data jsou zobrazena v grafu 1.  

Zároveň platí, že populační vývoj není stejnoměrný na celém území Olomouckého kraje. Níže uvedené 

kartogramy zobrazují relativní přirozené přírůstky/úbytky a migrační přírůstky/úbytky obyvatel 

v obcích Olomouckého kraje v období let 2013 až 2017.  

 

Graf 1 Počet obyvatel Olomouckého kraje (2008-2018, v tis.) 

  

Zdroj: ČSÚ 

Přirozený přírůstek, tedy rozdíl mezi počtem živě narozených a počtem zemřelých, dosahuje vyšších 

kladných hodnot (2 až 5 na 1 000 obyvatel) především na území města Olomouce a jemu sousedních 

obcích. Kladný přirozený přírůstek mělo také několik obcí na Šumpersku, Prostějovsku a Přerovsku. 

Záporný přirozený přírůstek se koncentroval především v severní části kraje (Jesenicko) a při vnějších 

hranicích kraje (Šumpersko, území při hranici s Pardubickým krajem).  

Kartogram s hodnotami migračního salda (počet přistěhovalých minus počet vystěhovalých) v obcích 

Olomouckého kraje do určité míry kopíruje výše uvedený s hodnotami přirozené měny obyvatel. Jako 

migračně ztrátové se profilují území na severu Olomouckého kraje (Jesenicko a Šumpersko; úbytek 

obyvatel stěhováním až – 10 na 1 000 obyvatel) a částečně také Mohelnicko, Uničovsko, Šternbersko, 

Konicko, Přerovsko a Hranicko). Naopak k územím s kladným migračním saldem se řadí obce v těsném 

zázemí Olomouce, Prostějova a obce ležící na území, kde se střetávají správní obvody ORP Uničov, 

Litovel, Šternberk a Olomouc.  
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