KOMENTÁŘ
26. 3. 2020

Demografický vývoj ve městech v Olomouckém kraji
v roce 2020
Počet obyvatel žijících ve městech kraje se opět snížil. Na konci roku 2020 žilo ve 30
městech kraje celkem 351 298 obyvatel. Podíl městského obyvatelstva klesl na 55,7 %
a byl nejnižší od vzniku Olomouckého kraje. Během roku 2020 se počet obyvatel žijících
ve městech snížil o 2 085 osob, a to jak vlivem stěhování, tak i úbytkem obyvatel
přirozenou měnou.
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Podle seznamu měst platnému k 1. lednu 2020 bylo v Olomouckém kraji 30 obcí se statutem
města. Podle předběžných údajů ve městech kraje na konci roku 2020 žilo 351 298 obyvatel.
Ve srovnání se stavem z 1. ledna 2020 je to rozdíl o 2 085 osob. Jedná se o historický nejnižší
počet městského obyvatelstva. Podíl obyvatel žijících ve městech dosáhl hodnoty 55,7 % a je to
nejnižší výsledek od vzniku kraje.
V 6 městech se počet obyvatel zvýšil, a to konkrétně ve městech Zábřeh (+23 osob), Velká
Bystřice (+20 osob), Mohelnice (+21 osob), Úsov (+2 osoby) a Němčice nad Hanou a Plumlov
(v obou případech po jedné osobě). Ve zbývajících 24 městech došlo k úbytku obyvatelstva.
Absolutně nejvyšší celkový pokles byl evidován ve městech Přerov (-420 osob) a Šumperk
(- 84 osob). Více než 100 osob ubylo také ve městech Prostějov (-270 osob), Hranice (-181),
Olomouc (-149), Kojetín (-116 osob) a Jeseník (-104 osob).
V přepočtu na 1 000 obyvatel středního stavu mělo nejvyšší nárůst počtu obyvatel město Velká
Bystřice (+5,7 osob na 1 000 obyvatel středního stavu), a to jen zásluhou migračního přírůstku
(+26 osob). Naopak nejvyšší relativní pokles byl v Hanušovicích (-24,2 osob na 1 000 obyvatel
středního stavu) a Žulové (-21,3 osob na 1 000 obyvatel středního stavu). V obou případech se
na tom odrazilo záporné migrační saldo i převaha zemřelých nad narozenými.

Na snížení počtu obyvatel žijících ve městech se podepsal úbytek obyvatel vlivem stěhování
(- 1 061 osob) a převaha zemřelých nad narozenými (-1 024 osob). Ve většině měst byl počet
zemřelých vyšší než počet narozených. Pouze ve městě Úsov (+2 osoby) byla situace opačná
a ve Starém Městě zaznamenali stejný počet narozených a zemřelých. Největší převahu
zemřelých nad narozenými měla města Přerov (-215 osob), Šumperk (-149 osob) a Prostějov
(- 121 osob).
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Pohyb obyvatel ve městech Olomouckého kraje v roce 2020
Přírůstek/úbytek stěhováním

Přírůstek/úbytek přirozený

Přírůstek/úbytek celkový

Hanušovice
Hranice
Javorník
Jeseník
Kojetín
Konice
Kostelec na Hané
Lipník nad Bečvou
Litovel
Loštice
Mohelnice
Moravský Beroun
Němčice nad Hanou
Olomouc
Plumlov
Potštát
Prostějov
Přerov
Staré Město
Šternberk
Štíty

Šumperk
Tovačov
Uničov
Úsov
Velká Bystřice
Vidnava
Zábřeh
Zlaté Hory

Žulová
- 30,0

- 25,0

- 20,0

- 15,0

- 10,0

- 5,0

na 1 000 obyvatel středního stavu

0,0

5,0

10,0

‰

V průběhu roku 2020 se více osob vystěhovalo než přistěhovalo z 19 měst v kraji. Nejvíce ubylo
obyvatel vlivem stěhování ve městech Šumperk (-235 osob) a Přerov (-205 osob). O více než
100 obyvatel přišla také města Prostějov (-149 osob) a Hranice (-129 osob). Naopak 10 měst
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získalo nové občany díky migraci. Patřila mezi ně města Zábřeh (+36 osob), Velká Bystřice
(+26 osob), Mohelnice (+25 osob), Kostelec na Hané a Plumlov (+15 osob), Zlaté Hory (+9
osob), Tovačov (+7 osob), Němčice nad Hanou (+5 osob), Javorník (+3 osoby) a Loštice (+2
osoby). Ve městě Úsov byl počet přistěhovalých a vystěhovalých v průběhu roku 2020 stejný.
Souběh kladné přirozené měny a kladné migrace nebyl zaznamenán v žádném městě v kraji.
Pořadí měst podle počtu obyvatel se meziročně nezměnilo. První pozici zaujímá krajské sídlo
Olomouc (100 514 osob). Za ním následují statutární města Prostějov (43 381 osob) a Přerov
(42 451 osob) a město Šumperk (25 452 osob). Nejmenším městem v kraji podle počtu
obyvatel zůstává město Úsov (1 168 osob).
Více informací naleznete na internetových stránkách ČSÚ v publikaci Stav a pohyb
obyvatelstva.

Kontakt:
Joanna Pozdíšková
Oddělení informačních služeb
E-mail: joanna.pozdiskova@czso.cz

Poznámky:
Veškeré údaje se týkají občanů České republiky a cizinců s trvalým pobytem v České republice, občanů
třetích zemí s přechodným pobytem na území České republiky na základě dlouhodobého víza (nad 90
dnů) nebo povolení k dlouhodobému pobytu, občanů zemí EU, Norska, Švýcarska, Islandu,
Lichtenštejnska a jejich rodinných příslušníků s hlášeným přechodným pobytem na území České republiky
a cizinců s platným azylem v České republice.
Veškeré údaje za rok 2020 jsou předběžné.
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