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Úvod 

V Regionu HANÁ se děje nevídaná věc - v 11 obcích se buduje komunitní 

centrum a  Komunitní centrum v Laškově je jedním z nich. Děje se tak 

prostřednictvím projektu Komunitní centra v Regionu Haná spolufinancovaném 

EU prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost. V projektu je 

výjimečně podporován zisk –  ten v lidských srdcích. 

 

Vzájemnou pomocí lidí ve společenství v jednotlivých obcích a na základě 

vhodně zvolených aktivit komunitního centra se podpoří sounáležitost a 

především zapojení a podpora všech, kteří zde žijí a kteří potřebují pomoc nebo 

se zapojením a podílením se na akcích komunitního centra budou cítit v životě 

prostě lépe. 

 

Tato analýza potřeb slouží jako výchozí dokument k tomu, aby tyto cíle byly 

naplněny. Na základě seznámení se s výchozími podmínkami, na základě 

ankety mezi občany a cílovou skupinou a pomocí mapování situace v místě 

komunitního centra ze strany místního koordinátora pro cílovou skupinu v rámci 

projektu se navrhuje zaměření a plán činností komunitního centra. Ty budou  

v rámci projektu i následně podporovat rozvoj místního společenství a začlenění 

především sociálně ohrožených skupin. 

 

Analýza potřeb byla zpracována realizačním týmem projektu Komunitní centra 

v Regionu Haná, přičemž velký podíl práce na ní byl proveden ze strany 

místního koordinátora pro cílovou skupinu v Komunitním centru v Laškově    

paní Marta Jedličková. Kapitola 1 byla zpracována s využitím zdroje Program 

rozvoje obce, který zpracoval Region HANÁ, z. v roce 2016. 

1. Výchozí situace 

1.1. Popis území 

1.1.1. Poloha 

Obec Laškov se nachází v okrese Prostějov v Olomouckém kraji. Od okresního 
města Prostějov je obec vzdálena asi 17,5 km severně a od krajského města 
Olomouc asi 21 km západně. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1373. 
Dříve patřil Laškov do politického okresu Litovel. Nadmořská výška je nejnižší 275 m 
n. m. a nejvyšší 335 m n. m. Název Laškov je pravděpodobně odvozen od 
staročeského osobního jména Lašek, Lech. 
 
Příslušnost k územně-správním celkům: 
Kraj: Olomoucký 
Okres: Prostějov 
ORP: Prostějov  
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Laškov je součástí mikroregionu Kostelecko a je členem místní akční skupiny (MAS) 
Region HANÁ, z. s. 
 
Obec se rozkládá na ploše o rozloze 1 286,9 ha a k 1. 1. 2015 měla 577 obyvatel. 
V rámci Olomouckého kraje patří obec Laškov k malým obcím, oproti tomu v území 
Regionu HANÁ se řadí k obcím větším.  
 
Obec Laškov se skládá ze 4 samostatných částí obce: Laškov, Krakovec, Kandia 
a Dvorek. Jsou zde vymezeny dvě katastrální území a 6 ZSJ. 
 
Tabulka 1 Katastry obcí (výměra) 

Místní část 
Rozloha místních 

částí (ha) 
Katastrální území 

Rozloha 
katastrálních 

území (ha) 
Krakovec 603,07 Krakovec 603,07 
Laškov 187,99 

Laškov 683,75 Kandia 389,03 
Dvorek  106,73 
CELKEM 1 286,82 
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

 

Obec Laškov sousedí s obcemi: Olbramice, Bohuslavice, Raková u Konice, 
Budětsko, Přemyslovice, Pěnčín a Náměšť na Hané, Konice (místní část Nová 
Dědina), Drahanovice (místní část Ludéřov). 
 
Tabulka 2 Dojezdové vzdálenosti 

Místní část 
Dojezdová vzdálenost 

Laškov  
(k OÚ) (km) 

Dojezdová vzdálenost 
Prostějov (centrum) (km) 

Laškov - 17,5 

Krakovec 2,2 19,7 
Kandia 1,0 17,0 

Dvorek 1,7 17,8 
Zdroj: https://www.google.cz/maps  
 
Obrázek 1 Mapa obce Laškov včetně místních částí 
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Zdroj: http://geoportal.gov.cz/web/guest/map 

 

Geomorfologie: 
systém: Hercynský 
provincie: Česká Vysočina 
subprovincie: Krkonošsko – jesenická soustava 
oblast: Jesenická oblast 
celek: Zábřežská vrchovina 
podcelek: Bouzovská vrchovina 
okrsek: Přemyslovická pahorkatina, Ludmírovská vrchovina 
 
Obec Laškov se nachází na území Hercynského systému v provincii Česká 
Vysočina. Laškov leží v subprovincii Krkonošsko-jesenická soustava. Laškov náleží 
do Jesenické oblasti, celku Zábřežská vrchovina a podcelku Bouzovská vrchovina. 
Obec leží na rozhraní geomorfologických okrsků Přemyslovická pahorkatina, ve které 
leží celý Laškovský katastr a část katastrálního území Krakovec. Severní část 
katastrálního území Krakovec poté zasahuje i do Ludmírovské vrchoviny.  
 
Vodstvo: 
Nejvýznamnějším tokem, odvodňujícím obec, je potok Pilavka a říčka Šumice. Říčka 
Šumice obtéká místní část Krakovec. Říčka Šumice pramení v klidové části 
Zábřežské pahorkatiny, oblasti Bouzovské vrchoviny v Bohuslavických lesích 
nedaleko obce Luká. Směřuje odtud údolní nivou sevřenou lesnatými svahy směrem 
k obcím Bohuslavice a Krakovec, které nedaleko jakoby obtéká. 
Pod Bohuslavicemi jsou na řece vytvořeny romantické Bohuslavické rybníky. Pod 
Krakovcem přijímá Šumice potůček Pilavka. Tento potůček pramení v oblasti mezi 
obcemi Hvozd a Polomí na místě zvaném Březina. Protéká pěkným Rakoveckým 
údolím a při jeho toku nalezneme také pramen pozoruhodné železité Ochozské 
kyselky. 
 
Využití krajiny 
Obec Laškov se nachází v typické zemědělské kulturní krajině, s poměrně vyšším 
zastoupením orné půdy. Zemědělské půdy zabírají téměř 46,07 % rozlohy území, 
a z toho většina připadá na ornou půdu. Velké zastoupení mají i lesní pozemky a to 
47,43 %. Zastoupení funkčních typů v řešeném území je dobře patrné z následující 
přehledné tabulky. 
 
Tabulka 3 Využití krajiny v obci Laškov 

Druh pozemku Laškov celkem (ha) 

Orná půda (ha) 264,61 

Zahrady (ha) 23,50 

Ovocné sady (ha) 3,06 

Trvalé travní porosty (ha) 23,85 

Zemědělská půda celkem 315,03 

lesní pozemky 324,31 

http://www.turistika.cz/mista/bohuslavice--2
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lesní pozemky - les s budovou 0,00 

vodní plocha - nádrž umělá 0,47 

vodní plocha - rybník 0,00 

vodní plocha - tok přirozený 8,02 

vodní plocha - tok umělý 0,44 

vodní plocha - zamokřená pl. 0,00 

zastavěná plocha - společný dvůr 0,09 

zastavěná plocha - zbořeniště 0,09 

zastavěná plocha - jiná 10,77 

ostatní plocha - hřbitov-urn.háj 0,34 

ostatní plocha - dobývací prostor 0,00 

ostatní plocha - dráha 0,00 

ostatní plocha - jiná plocha 3,74 

ostatní plocha - manipulační pl. 2,11 

ostatní plocha - neplodná půda 1,71 

ostatní plocha – ostat. komunikace 7,10 

ostatní plocha - silnice 6,09 

ostatní plocha - skládka 0,72 

ostatní plocha - sport. a rekr.pl. 0,94 

ostatní plocha - zeleň 1,78 

Nezemědělská půda celkem 368,73 

Celkem katastr 683,75 
Zdroj: ČÚZK, 2016 

 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že zemědělská půda zaujímá 315,03 ha. Na území 
obce Laškov nenajdeme chmelnice ani vinice. Nezemědělská půda pak tvoří 363,73 
ha.  
 
Tabulka 4 Procentuální zastoupení dle typů ploch 

Druh pozemku výměra (ha) % z celkové výměry území 

celková výměra území 683,75 100,00% 

Zemědělská půda 315,03 46,07% 

lesní pozemky 324,31 47,43% 

Nezemědělská půda 363,73 53,20% 

Zdroj: ČÚZK, 2016 

 

1.1.2. Obyvatelstvo 

Obyvatelstvo 
Demografická situace 
 
Obec Laškov má v současné době 577 obyvatel ve čtyřech místních částech: 
Dvorek, Kandia, Krakovec a Laškov.  
Počet obyvatel v letech 2005 – 2015 neustále kolísá (Graf 1). Nejvyššího počtu 
obyvatel dosáhla obec Laškov v letech 2009 a 2013 (580 osob), naopak nejméně 
v letech 2007 a 2011 (572 osob). V posledních 4 letech počet obyvatel v obci 
stagnuje okolo hodnoty 577 – 580 osob.  
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Graf 1 Vývoj počtu obyvatel v letech 2005 – 2015 v obci Laškov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ (data 2008-2014, verze pro MAS  k 30. 6. 2015) 

 

Z hlediska místních částí je více jak 50% ekonomicky aktivní obyvatelstvo 

soustředěno v Laškově, zbývajících 47% v místních částech Dvorek, Kandia a 

Krakovec. Podíl dětí a mládeže a osob v důchodovém věku je obdobný.  

 
Tabulka 5 Rozdělení obyvatelstva podle místních částí 
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58967 5 563 275 72 114 260 

1. Dvorek 07917 1 82 40 10 14 40 

2. Kandia 07918 9 90 44 7 18 47 

3. Krakovec 07919 7 89 49 9 32 33 

4. Laškov 07920 1 302 142 46 50 140 

Zdroj: ČSÚ (statistický lexikon obcí 2013) 
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Změna počtu obyvatel 
 
Mapa 1 Změna počtu obyvatel mezi roky 2008 a 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: interní data MAS RH, z.s. 
 
 
 
 
 
 
 

Při pětiletém porovnání mezi lety 2008 a 2012 je patrný velmi mírný úbytek. 
V porovnání s okolními obcemi jde o střední hodnotu. Jak názorně ukazuje předchozí 
kartogram, obce v blízkosti Olomouce vykazují trvalý silný přírůstek, naopak obce 
vzdálenější (Konicko) vykazují silný úbytek. 
 

Pohyb obyvatelstva – počty narozených a zemřelých, migrace 
 
Tabulka 6 Počty narozených, zemřelých, přistěhovalých a vystěhovalých v letech 2008 – 2014 v obci Laškov 

Roky 
Živě narození 

celkem 
Zemřelí 
celkem 

Přistěhovalí celkem Vystěhovalí celkem 

2008 6 4 7 6 

2009 7 5 14 11 

2010 7 10 7 10 

2011 2 4 9 10 

2012 5 7 15 8 

2013 6 8 14 9 

2014 4 6 10 11 

Zdroj: ČSÚ (data 2008-2014, verze pro MAS  k 30. 6. 2015) 
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Graf 2 Počty narozených a zemřelých, migrace obyvatelstva v letech 2008 – 2014 v obci Laškov 

Zdroj: Data z tabulky 6 

 
Z tabulky 6 a grafu 2 je zřejmý permanentní přírůstek obyvatelstva mezi 4 – 7 
osobami za rok (s výjímkou roku 2011). Úmrtnost byla nejvyšší v roce 2010 (10 
osob).  Nejvíce obyvatel se do obce Laškov  přistěhovalo v průběhu let 2009, 2012 – 
2013 (14 - 15 osob). Nejvíce vystěhovalých bylo v letech 2009 a 2014 a to 11 osob 
za rok.  
 
Obec Laškov má kladnou hodnotu migračního salda (viz Mapa 2), v obci tedy 
převažuje počet přistěhovalých obyvatel nad vystěhovalými. 
 
 

Mapa 2 Migrační saldo MAS RH v letech 2000 - 2012 
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Zdroj: interní data MAS RH, z. s. 

Obyvatelstvo – rozdělení dle pohlaví 
 

Tabulka 7 Rozdělení obyvatel v obci Laškov dle pohlaví v letech 2008 – 2015 

Roky 
Počet obyvatel 

celkem 
ženy muži podíl (%) ženy podíl (%) muži 

2008 575 280 295 48,7 51,3 

2009 580 279 301 48,1 51,9 

2010 574 279 295 48,6 51,4 

2011 572 281 291 49,1 50,9 

2012 577 279 298 48,4 51,6 

2013 580 287 293 49,5 50,5 

2014 577 284 293 49,2 50,8 

2015 577 284 293 49,2 50,8 

Zdroj: ČSÚ (data 2008-2014, verze pro MAS  k 30. 6. 2015) 

 
Z tabulky 7 Rozdělení obyvatelstva dle pohlaví lze vyčíst, že procentní podíl počtu 
mužů a žen je v obci téměř stejný a v jednotlivých letech se výrazně nemění.  
 

Obyvatelstvo – rozdělení dle věkových skupin 
 
Tabulka 8 Rozdělení obyvatel v obci Laškov dle věkových skupin v letech 2008 – 2014 
 

Roky 
Počet 

obyvatel 
celkem 

Obyvatelé 
ve věku 0–

14 let 
celkem 

Obyvatelé 
ve věku 15–

64 let 
celkem 

Obyvatelé 
ve věku 65 
a více let 
celkem 

Obyvatelé 0-14 
(%) 

Obyvatelé 
15-64 (%) 

Obyvatelé 64 a 
více (%) 

2008 575 75 384 116 13,0 66,8 20,2 

2009 580 71 392 117 12,2 67,6 20,2 

2010 574 76 384 114 13,2 66,9 19,9 

2011 572 75 378 119 13,1 66,1 20,8 

2012 577 67 392 118 11,6 67,9 20,5 

2013 580 72 385 123 12,4 66,4 21,2 

2014 577 69 386 122 12,0 66,9 21,1 

Zdroj: ČSÚ (data 2008-2014, verze pro MAS  k 30. 6. 2015) 

Z tabulky 8 je vidět dlouhodobý trend stagnujícího podílu ekonomicky aktivních 
obyvatel, roste podíl obyvatel v důchodovém věku a naopak mírně ubývá dětí 
a mládeže do 15 let.   
 
V porovnání s hodnotami Regionu HANÁ obec Laškov kopíruje dlouhodobý trend. 
Nejpočetněji je zastoupena věková kategorie 15-64 let. Obecně lze říci, že 
obyvatelstvo v území Regionu HANÁ stárne, stejně tak v obci Laškov.   
 
Hustota osídlení 
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Hustota osídlení v obci Laškov kopíruje počet obyvatel v obci, a pohybuje se výrazně 
pod průměrem střední hodnoty 125 obyvatel/km2.  
V porovnání s okolními obcemi Regionu HANÁ je hustota zalidnění nízká. Vysokou 
hustotu vykazují obce větší, s vyšším podílem bytových domů na menší ploše (Lutín, 
Kostelec n. H.). 
 
Vzdělanostní struktura obyvatelstva 
 
Tabulka 9 Přehled obyvatelstva v obci Laškov podle nejvyššího ukončeného vzdělání v roce 2011 

 
Celkem muži ženy 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více 
let 

491 251 240 

z toho 
podle 
stupně 
vzdělání 

bez vzdělání 5 2 3 

základní včetně 
neukončeného 

118 37 81 

střední vč. vyučení 
(bez maturity) 

174 104 70 

úplné střední (s 
maturitou) 

118 68 50 

nástavbové studium 9 6 3 

vyšší odborné 
vzdělání 

4 1 3 

vysokoškolské 44 25 19 

Zdroj: ČSÚ (Veřejná databáze) 

Z tabulky 9 je patrné, že největší podíl představují osoby se středním vzděláním – 
bez maturity (35,4%), úplný středním s maturitou a základním (24%), 
vysokoškolským (8,9%) a nástavbovým (2,6%). 
Z hlediska pohlaví můžeme zaznamenat výraznější podíl mužů se středním 
vzděláním (bez maturity i s maturitou), naopak převažuje počet žen se základním 
vzděláním.  
V porovnání s hodnotami SO ORP Prostějov (podíl středoškolsky vzdělaných 
obyvatel – 64,6 %) je obec Laškov mírně pod průměrem (59,4%). Podíl osob, které 
dosáhly nástavbového  
a vyššího odborného studia (2,6%), se pohybuje téměř okolo průměru SO ORP 
Prostějov (3,7 %), podíl osob s vysokoškolským vzděláním (8,9%) je nad průměrem 
SO ORP Prostějov (7,9%). 
 
Porovnáme-li vzdělanostní úroveň obyvatel podle velikostních skupin obcí, je patrné, 
že v obcích s nižším počtem obyvatel je vyšší zastoupení osob se základním 
vzděláním a středním vzděláním bez maturity včetně vyučení. Naopak u obcí s 
vyšším počtem obyvatel (5 000 a více obyvatel) se zvyšují podíly osob s úplným 
středním vzděláním s maturitou, vyšším odborným včetně nástavbového a 
vysokoškolským vzděláním. 
 

Sociální situace v obci 
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Sociální situace v obci Laškov je na standardní úrovni, odpovídající situaci ve 
venkovských obcích tohoto regionu. V obci se nevyskytují žádné výrazné sociální 
problémy ohrožující stabilitu a bezpečnost obce, nebo vyžadujících specifické 
přístupy.  
 
V Laškově se nenachází žádné sociálně vyloučené lokality dle aktuální „Analýzy 
sociálně vyloučených lokalit v ČR (GAC spol. s r. o. 2015)“, jejímž zadavatelem je 
MPSV v ČR. Není zde ani žádná soustředěná skupina národnostních menšin. V obci 
existuje pouze několik obyvatel, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní.  
 
Pro obyvatele obce jsou dostupné základní sociální služby poskytované subjekty 
v nedalekém okolí. Podrobněji o těchto možnostech pojednává kapitola 1.5.4. 
Sociální péče. 
Obec je zahrnuta do Komunitního plánování sociálních služeb za ORP Prostějov. 

Spolková, osvětová a informační činnost 

 

Přehled spolků působících na území obce Laškov: 

Spolky a neziskové organizace hrají podstatnou roli v životě občanské společnosti. 
Významnou měrou se podílejí na aktivním a smysluplném trávení volného času, na 
kulturním a společenském životě obyvatel regionu.  

Spolky a NNO působící v oblasti volnočasových aktivit se snaží minimalizovat 
negativní projevy soudobého životního stylu a svojí nabídkou činností a aktivit reagují 
na aktuální potřeby cílových skupin v regionu. Jejich služby můžeme tedy rozdělit na: 

 služby výchovného charakteru 

 služby zaměřené na sportovní aktivity 

 služby zaměřené na rekreační aktivity 

 služby zohledňující specifické zájmy příslušníků cílové skupiny. 

 

 

Tabulka 10 Přehled spolků působících v obci Laškov 

Spolek 
Kontaktní 

osoba 
E-mail / 
telefon 

Profil činnosti 
Členská 
základna 

TJ Laškov František Čepl 608 624 130 Sportovní činnost 55 

SDH Laškov Jindřich Marek 737 587 768 

Sportovní činnost, 
práce s dětmi a 
mládeží, pořádání 
kulturních akcí v obci, 
pomoc v krizových 
situacích 

72 

1. FC Laškov Ladislav Jedlička 776 144 114 
Sportovní činnost, 
práce s dětmi a 
mládeží 

20 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Materiální a finanční podpora činnosti spolků ze strany obce 
 
Tabulka 11 Přehled materiální nebo finanční pomoci ve prospěch spolků 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 
Tabulka 12 Přehled nejvýznamnějších nemovitostí v majetku spolků 

Zdroj: Vlastní zpracování 
*  

Informovanost obyvatel 
 
Pro informovanost obyvatel se využívá obecní rozhlas, obecních vývěsky, úřední 
deska, obecní zpravodaj a obyvatelé mohou využít internetových stránek obce: 
www.laskov.cz.  
 
 
 

1.1.3. Hospodářství 

Ekonomická situace 

Přítomnost podnikatelů v obci ovlivňuje nejen obecní rozpočet, ale přináší 
i neekonomické výhody. Obec Laškov je charakteristická různorodou strukturou 
podnikatelských subjektů s převahou drobných řemeslníků. V obci nemají sídlo větší 
společnosti, které by výrazně přispívali k zaměstnanosti občanů. 

Ukazatel míry podnikání v obci vyjádřený prostřednictvím počtu všech 
podnikatelských subjektů k počtu obyvatel v dané obci (násobeno tisícem v 
promilích) dosahuje hodnoty 110 (11%), což odpovídá krajskému podprůměru 
(průměr za Olomoucký kraj činí 20% míry podnikání v obci). V porovnání s  obcemi 
Regionu HANÁ je výsledek nadprůměrný, většina obcí dosahuje míry 10%. 

Hospodářství v obci charakterizuje výše podílu na daních, které patří do 
rozpočtu obce. Jedná se o daně sdílené a to daně z příjmu fyzických osob ze závislé 
činnosti, z podnikání, daň z příjmu právnických osob placené obcemi nebo kraji a daň 
z přidané hodnoty.    

Tabulka č. 13 znázorňuje výši daňových příjmů do státního rozpočtu za obec 
a za sledované období 10 let. Tabulku doplňuje graf č. 3, ze kterého je zřejmé, že 
odvod daní a tím podnikatelská aktivita v obci mírně kolísá. Trend má přitom mírně 

Název spolku Finanční nebo jiná pomoc obce ve prospěch spolku/ročně 

TJ Laškov 60 000 Kč 

SDH Laškov 30 000 Kč  

1. FC Laškov 20 000 Kč 

Název objektu 
(nemovitosti) 

Spolek 
vlastnící 

nemovitost 
Stav nemovitosti *  

Potřebná opatření a investice 
ke zlepšení stavu 

Sokolovna TJ Laškov nedostačující 
Výměna oken, oprava střechy, 
zateplení, rozvod / oprava topení, 
rekonstrukce tělocvičny a zázemí 

http://www.laskov.cz/
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vzrůstající charakter. Nejvíce daní plynulo do rozpočtu v posledním sledovaném roce 
2013 a to na základě novely zákona o rozpočtovém určení daní. 

 
Tabulka 13 Daňové příjmy obce Laškov 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

3,3 mil 
Kč 

3,8 mil 
Kč 

3,9 mil 
Kč 

3,7 mil 
Kč 

4,7 mil 
Kč 

3,9 mil 
Kč 

4,3 mil 
Kč 

4,1 mil 
Kč 

4 mil 
Kč 

5,5 mil 
Kč 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování (k 31. 12. 2013) 
 
 
Graf 3 Daňové příjmy obce Laškov 

Zdroj: www.rozpocetobce.cz, vlastní zpracování (k 31. 12. 2013) 

 
 

Struktura podnikatelských subjektů působících v obci  
 
Podle Českého statistického úřadu v obci Laškov vykonává aktivně 

podnikatelskou činnost na 64 subjektů (k 30. 6. 2015).   
 

Tabulka č. 14 uvádí počet podnikatelských subjektů v letech. Z grafu je 
zřejmé, že počet aktivních podnikatelských subjektů do roku 2012 rostl a po roce 
2012 se snížil. Takový trend je typický i pro okolní obce. 
 
Tabulka 14 Počet podnikatelských subjektů v obci 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

61 Data nejsou k dispozici 69 66 64 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování (k 31. 12. 2014) 
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Graf 4 Počet podnikatelských subjektů v obci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování (k 31. 12. 2014) 

 

Strukturu podnikatelské činnosti dělíme podle odvětví a podle velikosti. 
 
Odvětvová struktura: 

Podnikání je v obci nejvíce rozšířené v oblasti zpracovatelského průmyslu 
(např. výroba nábytku), stavebnictví (např. provádění staveb, rekonstrukce staveb, 
instalatérské práce) a velkoobchod a maloobchod. 
 
 
 
Graf č. 5: Počet aktivitních subjektů v různých oblastech podnikání 

 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
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V rámci právní formy podnikání je v obci Laškov typické podnikat na základě 
živnostenského oprávnění. Takovou to právní formu využívá na 48 podnikatelů. Tato 
skutečnost je charakteristická i ve srovnání s okolními obcemi a není nijak zvláštní. 
Celkem 4 podnikatelé provozují činnost na základě právní formy obchodní 
společnosti (společnost s ručením omezeným). Další možnosti podnikání dle právní 
formy lze vypozorovat z tabulky č 15. V Laškově existují 2 soukromí zemědělští 
podnikatelé.  

 
Tabulka 15 Podnikatelské subjekty dle právní formy 

RES - právní 
forma -  
Státní 

organizace 

RES – 
právní forma 

– Akciové 
společnosti 
(z obchod. 

společností 
celkem) 

RES - právní 
forma - 

Obchodní 
společnosti 

RES - právní 
forma - 

Družstevní 
organizace 

RES - právní 
forma - 

Živnostníci 

RES - právní 
forma - 

Svobodná 
povolání 

RES - právní 
forma - 

Zemědělští 
podnikatelé 

RES - právní 
forma - 
Ostatní  

2 0 4 0 48 3 2 5 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování  

 

Velikostní:  
Dle velikostní struktury se v obci řadí podnikatelské subjekty do 4 kategorií: 

podnikatelské subjekty bez zaměstnanců, mikropodniky, malé, střední a velké 
podniky. Tabulka č. 16 uvádí počet podnikatelských subjektů v jednotlivých 
kategoriích. 
 
Tabulka 16 Podnikatelské subjekty podle počtu zaměstnanců 

Počet subjektů bez zaměstnanců 40 

Počet subjektů s 1-9 zaměstnanci - mikropodniky 12 

Počet subjektů s 10-49 zaměstnanci - malé podniky 2 

Počet subjektů s 50-249 zaměstnanci – střední podniky 0 

Počet subjektů s > 249 zaměstnanci - velké podniky 0 

Zdroj: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=589675 
 

Z tabulky je zřejmé, že nejvíce podnikatelských subjektů je bez zaměstnanců. 
Jedná se o drobné živnostníky, kteří pro svoji činnost zaměstnance nepotřebují. 
Druhou početnější skupinou jsou podnikatelské subjekty se zaměstnanci do 9 osob, 
tzv. mikropodniky, kterých je v Laškově 12. V obci existují 2 podniky zaměstnávající 
více jak 10 zaměstnanců. Tabulku doplňuje graf, ze kterého je poměr struktury 
ekonomických subjektů v obci zřejmý. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=589675
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Graf 5 Počet podnikatelských subjektů dle zaměstnanců 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Zdroj: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=589675 

 

Tabulka č. 17 uvádí přehled ekonomicky aktivních podnikatelských subjektů na 
území obce Laškov.  
 
Tabulka 17 Přehled ekonomicky aktivních podnikatelských subjektů se sídlem v obci 

Podnikatelský 
subjekt - název 

Sídlo Zaměření 

EXAMED, s.r.o. 
Kandia 45, 798 57 

Laškov 

služby v oblasti administrativní správy a 
služby organizačně hospodářské povahy 
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a 
technických věd nebo společenských věd 
činnost podnikatelských, finančních, 
organizačních a ekonomických poradců 
pořádání odborných kurzů, školení a jiných 
vzdělávacích akcí včetně lektorské 
činnosti 
zprostředkování obchodu a služeb 

MIVETEX VSV s.r.o. 
Laškov 1, 798 57 
Laškov 

Výroba, obchod a služby 

VYROUBAL TEXTILES 
s.r.o. 

Laškov 1, 798 57 
Laškov 

přední český výrobce filtrů na mléko a filtrů 
pro pásovou filtraci řezných a chladících 
emulsí v kovoobráběcím průmyslu a 
významný výrobce netkaných textilií pro 
zdravotnictví. 

0
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40

45

Subjekty bez
zaměstnanců

Mikropodniky Malé podniky Střední podniky velké podniky

Počet podnikatelských
subjektů

http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=589675
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Podnikatelský 
subjekt - název 

Sídlo Zaměření 

Zámečnictví Sloupský 
s.r.o. 

Kandia 55, 798 57 
Laškov 

zámečnictví, nástrojářství 
obráběčství 

KOVO Agro Koutná, s. 
r. o.  

Kandia 56, 798 57 
Laškov 

Oprava zemědělských strojů 

Mioba Jana Šťastná 
Laškov 60, 798 57 

Laškov 
Potisk reklamních předmětů 

Chromec autodoprava Laškov 26 Nákladní autodoprava  

Zdroj: http://regiony.kurzy.cz/laskov/firmy-vypis/ 

 
Spolupráce obce s podnikateli 
Spolupracovat s místními podnikateli je pro obec velmi důležité, často taková 
spolupráce přináší ekonomické, ale i neekonomické pozitiva. Spolupráce vzniká za 
potřeby dosažení určitého společného cíle. Mnohdy spolupráce více subjektů přinese 
větší prospěch, než kdyby určitou činnost vykonával subjekt sám. Na základě 
spolupráce obce s podnikatelským subjektem může dojít ke zvýšení životní úrovně 
a kvality života obyvatel obce. Obce při navázání spolupráce s podnikatelským 
subjektem by si měly klást otázky, zda taková spolupráce bude efektivní a účelná 
a zda jsou schopny spolupracující subjekty společně komunikovat. Obec 
spolupracuje s místními podnikateli zejména z oblasti stavebnictví, truhlářství, 
instalatérství 
a zámečnictví.  
 
Podpora podnikání v obci 
Obec může podpořit místní podnikatele např. formou reklamy ve zpravodaji, 
poskytuje obecní prostory pro podnikání spolkům nebo drobným živnostníkům. Obec 
dále informuje podnikatele při osobní schůzce či prostřednictvím webových stránek 
o možnosti čerpání dotace z Evropských fondů a MAS, o volných prostorách 
k pronájmu, o veřejných zakázkách apod. 
 
Plochy pro podnikání (k dispozici, poptávka) 
K pronájmu pro podnikání jsou k dispozici prostory na zámku v Laškově. Ostatní 
volné plochy jsou k dispozici v majetku soukromých subjektů.    
 
Charakter zemědělské výroby v obci 
Obec se nachází v typické zemědělské oblasti Hané. V obci provozuje zemědělskou 
činnost Uniagris Pěnčín, Terris Budětsko, Solovský Olbramice, Srovnal Ludéřov. 
Zemědělská půda činí 46,07% (315,03 ha) z celkové rozlohy obce, což je 
v porovnání s okolními obcemi nižší podíl. Většina obcí Regionu HANÁ má nad 60% 
zemědělské půdy.  
 
Pozemkové úpravy v obci 
V současné době nejsou pozemkové úpravy realizovány, ale jsou v plánu.  
 
 
Komerční služby v obci 
Komerční služby jsou v obci zastoupeny nejen pro obyvatele obce, ale i pro široké 
okolí. Jedná o kadeřnictví, kosmetika, obchody (2), hospody (2) a další řemeslné 
služby pro občany (kovovýroba, stolařství, zámečnictví, stavební práce…) 
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Chybějící komerční služby v obci: domov důchodců  
 

Trh práce 

 

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo 
 
Podnikatelské prostředí je podrobně popsáno v kapitole 1.3.1 (ekonomická situace). 
Zde se zaměříme pouze na ekonomicky aktivní obyvatelstvo. 
 
Tabulka 18 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity v obci Laškov (2011) 

 
Celkem muži ženy 

Ekonomicky aktivní celkem 260 159 101 

v tom 

zaměstnaní 224 139 85 

z toho podle 
postavení v 
zaměstnání 

zaměstnanci 179 194 150 

zaměstnavatelé 10 7 6 

pracující na vlastní účet 25 39 18 

ze zaměstnaných 

pracující důchodci 11 11 5 

ženy na mateřské 
dovolené 

4 - 7 

nezaměstnaní 36 20 16 

Ekonomicky neaktivní celkem 277 116 161 

z 
toho 

nepracující důchodci 148 58 90 

žáci, studenti, učni 84 38 46 

Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou 26 13 13 

Zdroj: ČSÚ (Veřejná databáze 2011) 
 
Tabulka 19 Struktura ekonomicky aktivního obyvatelstva v obci Laškov v letech 2008 – 2014 

Rok
y 

Počet 
obyvat
el 
celkem 

Ekonomick
y aktivní 

obyvatelstv
o celkem 
(15-64 let) 

OSV
Č 

OSV
Č (%) 

Jiná 
právní 
forma 

podniká
ní 

Jiná 
právní 
forma 

podniká
ní (%) 

Zaměstnan
ci 

Zaměstnan
ci (%) 

200
8 575 384 42 10,9 61 15,9 281 73,2 

201
2 577 392 51 13,0 69 17,6 272 69,4 

201
3 

580 
385 

46 11,9 66 17,1 273 70,9 

201
4 

577 386 48 12,4 64 16,6 274 71,0 

Zdroj: ČSÚ (data 2008-2014, verze pro MAS  k 30. 6. 2015) 

 

V obci Laškov převažuje počet osob zaměstnaných nad OSVČ a jinými právními 
formami podnikání. Stabilně se tato míra drží okolo 69 - 73 % oproti OSVČ, které 
zaujímají pouze 10 - 13%.  
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Tabulka 20 Vyjíždějící do zaměstnání v obci Laškov (rok 2011) 

Vyjíždějících do zaměstnání celkem 96 

v tom 

v rámci obce 5 

do jiné obce okresu 39 

do jiného okresu kraje 45 

do jiného kraje 6 

do zahraničí 1 

Zdroj: ČSÚ (Veřejná databáze 2011) 

 

Z celkového počtu vyjíždějících do zaměstnání je 45,8% těch, kteří za prací dochází 
do obce nebo dojíždí do jiné obce okresu, tzn. v dojezdové vzdálenosti 5 – 25 km. 
Zbývajících 54,2% vyjíždějících míří za zaměstnáním do jiného okresu kraje, do 
jiného kraje nebo do zahraničí. 
Za prací se vyjíždí nejčastěji do Olomouce, Lutína, Prostějova a okolních obcí 
(Čechy pod Kosířem, Pěnčín, Služín). 
 
Mapa 3 Míra nezaměstnanosti v roce 2008 v Regionu HANÁ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Zdroj: Vlastní zpracování  

 
 

Z mapy č. 3 Míra nezaměstnanosti v roce 2008 je zřejmé, že obec Laškov v tomto 
roce patřila v Regionu HANÁ k obcím se střední mírou nezaměstnanosti, s výší 6,4 
%. V roce 2014 byla v souladu se všeobecným trendem nezaměstnanosti ve výši 7,5 
%. Z toho nezaměstnaných žen bylo 5,8 % a mužů 9,5 %.  
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Tabulka 21 Míra nezaměstnanosti podle pohlaví v obci Laškov v letech 2008 – 2014 

Roky 

Míra 
nezaměstnanosti - 

dosažitelní uchazeči 
celkem * 

Míra 
nezaměstnanosti -

dosažitelní uchazeči 
muži 

Míra nezaměstnanosti 
- Dosažitelní uchazeči 

ženy 

2008 6,4 3,8 10,6 

2009 11,7 10,6 13,5 

2010 10,6 8,1 14,4 

2011 11,7 8,1 17,3 

2013 8,4 6,4 10,9 

2014 7,5 9,5 5,8 

Zdroj: ČSÚ (data 2008-2014, verze pro MAS  k 30. 6. 2015) 

* jedná se o ukazatel registrované nezaměstnanosti v ČR, který vyjadřuje podíl dosažitelných 
uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. Tento ukazatel od 
ledna 2013 nahradil doposud zveřejňovanou míru nezaměstnanosti, která poměřovala všechny 
dosažitelné uchazeče o zaměstnání pouze k ekonomicky aktivním osobám. 

Dosažitelní uchazeči = jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří mohou bezprostředně nastoupit do 
zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa - tj. nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí 
zaměstnání 

 
Graf 6 Míra nezaměstnanosti podle pohlaví v obci Laškov v letech 2008 – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ (data 2008-2014, verze pro MAS  k 30. 6. 2015) 

 

Míra nezaměstnanosti byla v obci Laškov nejnižší v červenci 2015 (2,8% dle údajů 
statistiky Úřadu práce), svého vrcholu dosáhla v letech 2009 a 2011 (11,7%), 
v dalších letech vykazuje klesající tendenci.  
 
Opatření na podporu zaměstnanosti v obci  
Obec využívá v rámci sezóny 4 – 6 pracovníků na VPP.  
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1.1.4. Cestovní ruch 

 
Níže jsou blíže popsány některé přírodní a turistické atraktivity v obci a nechybí 
samozřejmě seznam ubytovacích a stravovacích služeb. Výčet kulturních atraktivit je 
umístěn v kapitole 1.5.5 Kultura, kde je uveden seznam nejvýznamnějších kulturních 
památek v obci.  

  
PŘÍRODNÍ ATRAKTIVITY V OBCI: 
 

 houbaření v okolí obce Laškov  

 turistika – jak cykloturistika ve směru na Bouzov, tak pěší turistika 
 
OSTATNÍ TURISTICKÉ ATRAKTIVITY V OKOLÍ: 
 

 Terezské údolí – tato přírodní rezervace se nachází na okraji Zábřežské 
vrchoviny a rozprostírá se mezi Laškovem a Náměští na Hané. Rozloha území 
je 7,6 km2 a jedná se o geomorfologicky, botanicky, zoologicky a 
archeologicky mimořádné hodnotné území. Protéká jím říčka Šumice, 
pramenící v Bouzovské vrchovině. Břehy Šumice obklopují rozsáhlé smrkové 
a lužní lesy. Nejvyšším vrcholem přírodního parku je Křemela ve výšce 406 
metrů nad mořem. Údolí je pojmenováno po dívce Terezce, která měla být 
nespravedlivě vězněna v tvrzi 
v Náměšti na Hané, dnes na tomto místě stojí pivovarská sladovna. Středem 
Terezského údolí vede šestikilometrová naučná stezka, částečně po žluté 
značce a částečně po zpevněné a polní cestě údolím od samoobsluhy 
v Náměšti na Hané k zámku v Laškově. Má dvanáct zastavení včetně tří 
vstupních tabulí. Texty přibližují historii území a sídel, přírodovědné 
a krajinářské zajímavosti. Stezkou se dá projet i na kole. 
 

 Zámek Laškov s přilehlým zámeckým parkem - zámek byl postaven na 
místě starší tvrze v 16. stol. V roce 1693 byla augustiánským klášterem 
přestavěna na barokní čtyřkřídlý zámek sloužící jako letní rezidence. V letech 
1953–1965 byl renovován a sloužil jako knihovna a zdravotní středisko. V 
současnosti je sídlem OÚ Laškov. 
 

 Zámek Náměšť na Hané – Zámek nechal vystavět hrabě Ferdinand 
Bonaventura Harrach v letech 1760-1763 v nejmodernějším stylu raně 
klasicistního baroka s francouzskými architektonickými vlivy. Návštěvníkům je 
zpřístupněno asi 20 pokojů bohatě zařízených nábytkem různých historických 
stylů. Stěny a stropy jsou zdobeny květinovou malbou a štukováním. Zajímavé 
jsou rozsáhlé sbírky českého, vídeňského a čínského porcelánu. Nejcennější 
je však ojedinělá sbírka míšeňského porcelánu. Unikátní je také původní 
knihovna s téměř třemi tisíci svazky. 
 

 Přírodní památka Taramka - Přírodní památka Taramka (25,19 ha) se 
nachází asi 6,5 km severně od města Konice v katastrálním území Vojtěchova 
a Hvozdu na území přírodního parku Kladecko. Chrání zbytky květnatých a 
bikových bučin a luční porosty s výskytem chráněných druhů rostlin na 
podkladě 
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z devonských vápenců, nad údolím potoka Špraňku, v nadmořské výšce 430 - 
496m . 

 

 zámek Konice – 9 km, Zámek vznikl přestavbou starší tvrze ze 14. stol. Do 
konce 17. stol. byl často přestavován v gotickém, renesančním a poté 
barokním slohu. Dnes zámek slouží jako umělecká škola, koncertní a obřadní 
síň, atd. 

 

 přírodní park Velký Kosíř – 7 km, je výrazný vrch v geomorfologickém 
podcelku Bouzovská vrchovina – nejjižnějším to podcelku. Zábřežské 
vrchoviny, ležící zhruba 9 km severozápadně od Prostějova a 15 km 
jihozápadně od Olomouce, jeho vrcholová část náleží ke katastru obce 
Slatinky. Velký Kosíř má protáhlý kosovitý tvar (orientace od severozápadu 
k jihovýchodu). Velký Kosíř je chráněná lokalita, geograficky se jedná o třetí 
nejvyšší vrchol Zábřežské vrchoviny. Na východních svazích lze nalézt 
pazourkové nástroje ze starší doby kamenné. Kosíř je proslaven 
archeologickými nálezy, byla zde nalezena tzv. Kosířská Venuše (torzo 
hliněné sošky ženy z mladší doby kamenné). Na vrcholu kopce se nachází 25 
m vysoká rozhledna (pro veřejnost otevřena v roce 2013). Přes kopec a okolní 
obce vede naučná stezka. V roce 2000 bylo území zalesněného kopce i 
s nejbližším okolím vyhlášeno Přírodním parkem Velký Kosíř.  

 

 Černá věž Drahanovice – 7 km, je pozůstatkem gotické tvrze ze 13. a 14. 
století a je ojedinělou památkou stavební činnosti nižší šlechty na střední 
Moravě. V prostorách Černé věže se nachází stálá expozice Vlastivědného 
muzea Olomouc vztahující se k archeologii a historii obce jejího okolí. 
Nejvyšší patro je uzpůsobeno jako malá galerie a slouží pro pořádání výstav 
různých žánrů. 
 

 zámek Čechy pod Kosířem – 5,5 km, klasicistní zámek obklopený přírodně 
krajinářským parkem o rozloze 21,5 ha, který patří k nejcennějším objektům 
historické zeleně na Moravě, je spjat se šlechtickým rodem Silva-Tarouca. 
Přítelem hraběcí rodiny byl slavný český malíř Josef Mánes, který Čechy pod 
Kosířem pravidelně navštěvoval a tvořil zde v letech 1849-1871. 

 

 Hasičské muzeum Čechy pod Kosířem - Hasičské muzeum v Čechách pod 
Kosířem charakterizuje vývoj hasičské techniky v nejstarší továrně na 
hasičské stříkačky v tehdejším Rakousku-Uhersku, založené v r. 1820. 
Muzeum, které patří svým druhem k největším na Moravě, stojí v místech, kde 
se nacházela jedna z výrobních hal tehdejší slavné továrny na hasičské 
stříkačky. 

 

 Muzeum kočárů Čechy pod Kosířem - Největší muzeum historických kočárů 
v České republice se detailně věnuje historii kočárů, jejich doplňkům 
a restaurování. Ve sbírkách najdete kočár arcibiskupský, smuteční ale také 
galerii dokumentů, tiskovin a plánů. 

 

 lázně Slatinice, a.s. – 10 km, nabízí prvotřídní rehabilitaci. Pramen středně 
mineralizované vody s obsahem sirovodíku se využívá k léčbě pohybového 
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ústrojí, oběhového ústrojí, nemoci nervových, kožních a onkologických. Lázně 
nabízejí vedle pobytů komplexní a příspěvkové lázeňské péče i širokou škálu 
pobytů samoplátců. Lázně jsou vyhlášeny svými léčebnými, relaxačními či 
wellness procedurami.  

 

 Veterán muzeum Slatinice – 10 km, na ploše 402 m2 najdeme veterány 
různých značek z 30. let minulého století.  

 

 rozhledna Velký Kosíř – 7 km, rozhledna stojí na vrcholu Velkého 
Kosíře (442 m n. m) a vedou na ni stezky ze všech okolních vesnic. Pro 
veřejnost byla otevřena 22. 6. 2013. Jedná se o dřevěnou stavbu ve tvaru 
komolého kužele s betonovým soklem, ve kterém je umístěno zázemí pro 
provoz - WC, pokladna, občerstvení a prodejna suvenýrů. Dřevěné schodiště 
je kryto plechovými stěnami a střechou. Vyhlídková plošina leží ve výšce 25 
metrů. 

 

 Javořičské jeskyně – 14 km, Podzemní systém Javoříčských jeskyní vytváří 
komplikovaný komplex chodeb, dómů a propastí. Byly vytvořeny v ostrůvku 
devonských vápenců a na jejich vývoji se podílel potok Špraněk. Podstatná 
část jeskyní byla objevena již v roce 1938. 

 

 Bouzov – 20 km, romantický hrad založený na přelomu 13. a 14. století 
se nachází v malebné krajině Litovelska a Mohelnicka. Do roku 1696 jej 
střídavě vlastnili příslušníci různých českých a moravských rodů, pak panství 
s hradem koupil Řád německých rytířů. Od roku 1945 je majetkem státu. 
V roce 1999 byl prohlášen za národní kulturní památku. 

 
UBYTOVÁNÍ: 
 
V Laškově se nenachází žádné ubytovací zařízení. V okolních obcích nalezneme 
následující ubytovací služby: 
 

 turistická ubytovna TJ Sokol Náměšť na Hané – 7,5 km, kapacita 12 lůžek 
se společnou kuchyňkou, WC a sprcha společná, internet k dispozici přes Wi-
Fi. Tento druh ubytování je vhodný pro turisty, pracovní skupiny, nenáročné 
klienty.   

 turistická ubytovna SK Náměšť na Hané – 7,5 km, kapacita 84 lůžek se 
společným sociálním zařízením. 

 ubytování Betánie – 7,5 km, turistická ubytovna je umístěna v objektu fary  
 Náměšti na Hané v zadní části budovy se samostatným vstupem. Ubytovna je 
obdélníková místnost, kde je navržen ubytovací prostor s kapacitou 8 lůžek. 
Místnost je rozčleněna na lůžkovou část (8 lůžek), společenskou část (4 místa 
k sezení, koutek pro přípravu stravy s vařičem a dřezem s teplou vodou, 
prostor pro uložení sportovního vybavení cca 2 m2). 

 penzion na Figleně – 10 km, Slatinice, s ubytovací kapacitou až 30 lůžek, 
poskytující teplou i studenou kuchyni.  Salonek s kapacitou 20-40 míst.  

 penzion Majorka – 10 km, Slatinice, kapacita 16 pokojů s vlastním sociálním 
zařízením v každém pokoji. K dispozici je společenská místnost s jídelnou  
 možnost stravování formou polopenze či plné penze. Penzion nabízí i školící 
místnost, která pojme max. 36 osob.  
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 penzion u Veterána – 10 km, Slatinice, kapacita 25 lůžek s možností snídaní. 
Všechny pokoje jsou vybaveny vanou či sprchovým koutem. K dispozici je 
rovněž přednášková místnost.  

 penzion Mánes – 10 km, Čechy pod Kosířem, kapacita 40 lůžek. Pokoje mají 
vlastní sociální zařízení, TV, telefon, Wi-Fi. K dispozici je restaurace se 
salonkem.  

 hospůdka a ubytování na Chalupě – 8 km, Hačky. Součástí objektu je 
restaurace a penzion se dvěma apartmány (1 pro 3 osoby, 1 pro 5 osob 
s možností přistýlky). Oba apartmány mají vlastní sociální zařízení, k dispozici 
je samostatná kuchyňka s lednicí.  

 chalupa u Konvičků – 8 km, Hačky. Chalupa poskytuje možnost ubytování 
pro 12 osob ve 3 ložnicích. K dispozici je vlastní vybavená kuchyně.  

 Sport klub Hvozd – 10 km, plně vybavené apartmány s vlastním sociálním 
zařízením (5x dvoulůžkový apartmán, 1x čtyřlůžkový apartmán).  

 ekologická farma Hvozd – 10 km, ekologická farma s chovem dojného 
i masného skotu, ovcí a koz, prodejem mléka ze dvora, firemní výrobou sýrů  
 ubytováním pro hosty (2x dvoulůžkový pokoj s možností přistýlek až na 
4 a 3 lůžka). Společná kuchyňka a sociální zařízení.  

 Budětský žleb – 6 km, Budětsko.  

 restaurace a penzion Živnostenský dům – 9 km, Konice, možnost 
ubytování pro turisty, obchodní zástupce a zaměstnance firem. K dispozici je 8 
pokojů. Vybavení pokojů je standardní bez sociálního zařízení a sprchy, toto 
se nachází na hlavní chodbě. Je zde možnost využít i menší kuchyňky, kde si 
můžete uvařit kávu či ohřát jídlo. Součástí je i restaurace, která nabízí teplou i 
studenou kuchyni.  

 penzion na Výsluní – 9 km, Konice, poskytuje 7 pokojů. Součástí penzionu je 
společenská místnost s krbem a televizí vhodná pro různé aktivity. Pokoje jsou 
vybaveny postelí, stolem, židlí a skříní.  

 Penzion „U Sedláka” – Kladky (Ošíkov), 18 km. Penzion „U Sedláka“ je 
rodinného typu. Nabízíme Vám ubytování ve dvoulůžkových a čtyřlůžkových 
pokojích. Všechny pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením (sprcha 
nebo vana, WC), LCD televizí a Wi-Fi. Ve většině pokojů je možnost přistýlky. 
Typy pokojů (2x dvoulůžkový, 2x čtyřlůžkový, 2x apartmán).  

 Turistická ubytovna TJ Sokol Kladky – 16 km, turistická ubytovna s 
kapacitou 25-30 míst, pokoje se nachází v prvním patře budovy. V okolí 
můžete využít antukový tenisový kurt, víceúčelové travnaté hřiště, dětské 
hřiště 
s prolézačkami a houpačkami, stolní tenis. Stravování je možné domluvit 
v místní vinárně U Římana 

 
V obci chybí ubytování lepší kategorie, které je k dispozici v nedalekém Prostějově 

(17,5 km) např. Grandhotel Prostějov, pension Alberta, pension u Paroháče, hotel 

Gól, hotel Avion, Penzion z Chmelů atd., nebo v Olomouci (21 km) např. hotel ibis 

Olomouc Centre, hotel Clarion Congress Olomouc, NH Collection Olomouc Congress 

a další.  

 

STRAVOVÁNÍ: 

 Hospoda u zbrojnice – Laškov, obecní hospoda 

 „Laškovské šenk“  
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 hospůdka a ubytování na Chalupě – 8 km, Hačky. Součástí objektu je 
restaurace a penzion se dvěma apartmány (1 pro 3 osoby, 1 pro 5 osob 
s možností přistýlky). Oba apartmány mají vlastní sociální zařízení, k dispozici 
je samostatná kuchyňka s lednicí.  

 Hospoda, Na sýpkách" – 6 km, Bohuslavice. Teplé a studené alkoholické 
a nealkoholické nápoje, drobné občerstvení.  

 Sport klub Hvozd – 10 km, teplá i studená kuchyně na objednání.  

 U posledního Mohykána – 13 km, Vojtěchov, teplá i studená kuchyně, 
nabídka teplých a studených alkoholických i nealkoholických nápojů. Venkovní 
posezení i parkoviště.  

 hospůdka u Majora – 13 km, Vojtěchov, teplá i studená kuchyně, nabídka 
teplých a studených alkoholických i nealkoholických nápojů. 

 rybářská bašta u Šmídů – 9 km, Konice. Nabízí teplou i studenou kuchyni, 
rybí speciality či nealkoholické a alkoholické nápoje.  

 restaurace a penzion Živnostenský dům – 9 km, Konice. Možnost 
ubytování pro turisty, obchodní zástupce a zaměstnance firem. Restaurace 
má oddělené prostory pro kuřáky a nekuřáky. K dispozici jsou teplé i studené 
nápoje, možnost pronájmu salonku. Restaurace má kapacitu 50 míst a 
salonek 30 míst. V letním období je ve dvoře otevřena letní zahrádka s 
kapacitou 80 míst 
s možností venkovního grilování a pro děti je zde pískoviště se skluzavkou 
a trampolína. 

 Litovel klasik restaurant – 9 km, Konice. Restaurace nabízí teplou i 
studenou kuchyni, k dispozici je Wi-Fi připojení, zahrádka, salonek a 
parkoviště.  

 Route 66 – 9 km, Konice, nabídka teplých a studených alkoholických 
a nealkoholických nápojů, teplá kuchyně.   

 restaurace na Záložně – 7,5 km, Náměšť na Hané, teplá i studená kuchyně. 
K dispozici je salonek, parkoviště.  

 Zámecká restaurace – 7,5 km, Náměšť na Hané, teplá i studená kuchyně, 
k dispozici je parkoviště a v letních měsících venkovní zahrádka. 

 Antonio Ristorante – 7,5 km, Náměšť na Hané, pizzerie spolu s teplou 
i studenou kuchyní. K dispozici je parkoviště a zahrádka, která je v provozu 
v letních měsících.  

 Minipivovar Jadrníček Náměšť na Hané 

 restaurace u Čarodějnice – 4 km, Ludéřov, teplá a studená kuchyně, 
kapacita 60 míst, v letních měsících k dispozici krytá terasa. Možnost pořádní 
rodinných oslav, svateb, třídních srazů atd.  

 hostinec Lhota pod Kosířem – 7 km, nekuřácká, příjemná venkovská 
hospůdka s vlastním minipivovarem v zalesněném svahu kopce Velkého 
Kosíře s venkovním posezením.  

 restaurace ve Mléně – 2 km, Loučany. Restaurace s prostornou zahrádkou. 
Kapacita je 70 míst v restauraci a 100 míst zahrádka. Teplá i studená 
kuchyně, možnost pořádání společenských akcí (svatby, rodinné oslavy, atd.). 

 hostinec Loučany – 9 km, Loučany. Nabízí teplou i studenou kuchyni, 
kapacita restaurace je 50 míst. K dispozici je salonek pro pořádání 
nejrůznějších společenských akcí.   

 hostinec Na Nové – 7 km, Drahanovice, teplá a studená kuchyně, salonek, 
zahradní restaurace. Možnost uspořádání rodinných oslav, svateb, večírků, 
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promocí, třídních srazů atd. Kapacita restaurace je až 50 míst, salonek 20 
míst, zahradní restaurace 60 míst.  

 Dvůr u hraběnky Čechy pod Kosířem  
 
Turistické informační centrum – nejbližší TIC je v Náměšti na Hané. Sídlo TIC je 
na zámku v Náměšti na Hané. Provozní doba centra: Duben (9:00 – 15:00 hod., 
pouze soboty, neděle a svátky), Květen – Září (9:00 – 16:00 hod., denně mimo 
pondělí, svátky), Říjen (9:00 – 15:00 hod., pouze soboty, neděle a svátky). TIC 
poskytuje informace o kulturních akcích, tipech na výlety, informace o ubytování, 
poskytování letáčků a brožur, prodej turistických map nebo pohlednic aj.  
Čechy pod Kosířem – Multifunkční budova IC 
 
Půjčovny – k dispozici obecní knihovna.   
 

1.1.5. Vybavenost a dopravní infrastruktura 

 
Tabulka 22 Počet napojených obyvatel na kanalizaci v obci 

 
Obec 

Počet obyvatel 
(1/2015)  

Počet 
napojených 
obyvatel (2010)  

Předpokládaný 
vývoj r. 2015  

Podíl napojení 
obyvatelé/ 
obyvatelé  

 
Laškov 

577 0 0 0% 

Zdroj: http://mapy.kr-olomoucky.cz/prvk/  

 

Laškov 
V obci je vybudována pouze stávající dešťová kanalizační síť DN 250 – 500 v 
celkové délce cca 950 m. Do stávající kanalizace je napojena po předchozím 
předčištění v domovních čistírnách část obyvatel, zbytek OV je odváděn do jímek na 
vyvážení. Stávající kanalizace byla budována převážně z betonových trub. 
Příštích letech je plánované vybudování nové splaškové kanalizace a ČOV. V rámci 
stavby dojde k odkanalizování a propojení stokové sítě mezi místní částí Laškova 
Kandie, Dvorek a výhledově Krakovec a obcí Pěnčín. Následné čištění odpadních 
vod bude probíhat na nově vybudované ČOV o kapacitě 1650 EO umístěné pod obcí 
Laškov. Délka gravitační kanalizace v obci Laškov je plánovaná 4856 m, tlakové 
1965 m. 
Čistička odpadních vod je k dispozici pro zámek, školu, sokolovnu a 8 přilehlých 
nemovitostí.  
 
Dvorek 
V obci je vybudována pouze stávající dešťová kanalizace DN 250 – 400, která je 
napojena do místní vodoteče. Do kanalizace je po předchozím předčištění 
v domovních čistírnách napojena část obyvatel, ostatní mají odpadní vody odváděny 
do jímek na vyvážení. 
 V místní části Dvorek se předpokládá napojení a nově vybudovanou kanalizaci 
v obci Laškov. Ve Dvorku je předpokládaný počet napojených EO 80. 
 
Kandia 
V obci je vybudována pouze stávající dešťová kanalizace DN 250 – 400, která je 
napojena do místní vodoteče. Do kanalizace je po předchozím předčištění 
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v domovních čistírnách napojena část obyvatel, ostatní mají odpadní vody odváděny 
do jímek na vyvážení.  
V místní části Kandia se předpokládá napojení a nově vybudovanou kanalizaci v obci 
Laškov. V Kandii se předpokládá 130 EO napojených na kanalizaci. 
Krakovec 
V obci je vybudována pouze stávající dešťová kanalizace DN 250 – 400, která je 
napojena do místní vodoteče. Do kanalizace je po předchozím předčištění 
v domovních čistírnách napojena část obyvatel, ostatní mají odpadní vody odváděny 
do jímek na vyvážení. 
V místní části Krakovec se předpokládá napojení a nově vybudovanou kanalizaci 
v obci Laškov. V Krakovci se ve výhledu předpokládá 100 připojených EO. 
 
Vodovody 
 
Tabulka 23 Počet napojených obyvatel na vodovod v obci 

Obec  Počet obyvatel 
(1/2015)  

Počet 
zásobených 
obyvatel (2010)  

Předpokládaný 
vývoj r. 2016 

Počet 
zásobených 
obyvatel/počet 
obyvatel  

Laškov 
577 250 300 52 % 

Zdroj: http://mapy.kr-olomoucky.cz/prvk/  

 

V obci Laškov je vybudován veřejný vodovod, a to i místních částech Dvorek, Kandia 
a Krakovec. Vodovod je napojen na SV Pomoraví, Pěnčínskou větev přivádějící vodu 
do stávajícího vodojemu Pěnčín 2 x 250 m3, max. hl. 374 m n.m. Z tohoto vodojemu 
jsou zásobovány tři tlaková pásma (přes redukční šachty) Obec Laškov je 
zásobována z přívodního řadu z VDJ Pěnčín do obce Laškov – po vodoměrnou a 
redukční šachtu Laškov je z PVC 110, délky 3 750 m, rozvodné sítě pro obec Laškov 
je z PVC 80 – 100, celkové délky 2 321 m. Přívodní řad z vodojemu Pěnčín pro 
místní část Dvorek je z PVC 110, celkové délky 900 m (napojení je v redukční a 
vodoměrné šachtě Kandia ), rozvodné sítě pro Dvorek jsou z PVC 80, celkové délky 
726 m. Pro místní část Kandia je zásobovací řad, který je napojen ve vodoměrné 
šachtě Dvorek. Vodovod je z PVC 80, délky 400 m a rozvodné sítě pro místní část 
Kandia jsou z PVC 80, celkové délky 1 499 m. Místní část Krakovec je zásobena tak, 
že v redukční a vodoměrné šachtě Laškov je napojen přívodní řad PVC 110, délky 2 
500 m vedoucí do Krakovce, kde na něj je napojena rozvodná síť z PVC DN 80 – 
100, celkové délky 1 385 m pro obec Krakovec. 
 
Plynovod 
Obec Laškov i její místní části Dvorek, Kandia i Krakovec jsou plynofikovány, většina 
obyvatel je na něj napojena. Plynovod je v dobrém technickém stavu a není proto 
nutné do něj v dalších letech investovat. V současné době je v obci vybudováno 235 
přípojek, avšak 48 přípojek tj. 20,43 % je neaktivních, což je ve srovnání s okolními 
obcemi vyšší procento. 
 
Informační servis obce 
Občané obce Laškov i její místních části Dvorek, Kandia i Krakovec jsou informování 
pomocí těchto způsobů: Pomocí obecního zpravodaje, internetových stránek obce, 
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které byly znovu přepracovány a obecní rozhlas. Obecní rozhlas je v dobrém 
technickém stavu. Byl opraven v roce 2008. 
 
 
 
Veřejné osvětlení a elektrická síť 
Veřejné osvětlení v obci je v dobrém technickém stavu. Veřejné osvětlení je 
převážně tvořeno ze stožárových svítidel a svítidel na sloupech elektrického vedení. 
V příštích letech je možná výměna svítidel za ekologičtější svítidla, a to například za 
svítidla s led technologií, která mají menší energetickou náročnost, avšak jejich 
pořízení je dražší. V příštích letech je též možné položení nadzemního vedení do 
země. Elektrické vedení není v některých částech obce v dobrém stavu a je nutná 
jeho výměna. 
 
Odpadové hospodářství 
V obci Laškov i její místní části Dvorek, Kandia i Krakovec je směsný komunální 
odpad vyvážen jednou za 14 dní. Odvoz směsného komunálního odpadu zajišťuje 
Technické služby města Olomouc. Na území obce je dvakrát ročně zajištěný svoz 
velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Svoz velkoobjemového a nebezpečného 
odpadu v obci zajišťuje také firma Technické služby města Olomouc. 

V rámci třídění odpadů existují 4 sběrná místa (Laškov – u obchodu, Dvorek – 

u autobusové zastávky, Kandia – u transformátoru, Krakovec – u autobusové 

zastávky), kde občané mohou odložit tříděný odpad jako plasty, papír, sklo bílé 

i barevné a nápojové kartony (všechny kontejnery sváží Technické služby města 

Olomouce). Bioodpady mohou občané ukládat do domácích kompostérů, které 

zajistila obec z dotace OPŽP a dále jsou k dispozici kompostovací sila 3 800 litrů 

(3 v zámeckém parku a 2 ve školní zahradě).  
V obci a jejich místních částech jsou určena místa pro odložení větví a ořezů ze 
stromů. Místa jsou tato:   

 Laškov – na Loučkách, školní zahrada 

 Dvorek – na Skalce 

 Kandia – naproti dílny p. Koutného 

 Krakovec – u autobusové zastávky 

Občané mají rovněž možnost železo, kovové materiály a autobaterie v rámci sběru, 
který provádí místní SDH. Drobné elektrospotřebiče mohou občané odložit do 
kontejneru v Laškově u obchodu. V rámci třídění odpadů mohou občané odložit 
i stavební odpad a zeminu, a to v obci Přemyslovice na recyklačním dvoře u větrného 
mlýna.  
 
Datové sítě, kabelové rozvody 
V obci je vybudováno vedení optického kabelu, které ještě není využíváno. Je zde 
využívána telefonní linka pro ADSL a VDSL internet. Připojení přes telefonní linku je 
zajišťováno pomocí O2. Rychlost i kvalita připojení je na standartní úrovni. Připojení 
na internet je též možné pomocí poskytovatelů: TJ computers Konice, Plnet 
Prostějov. 
 
Dopravní infrastruktura 
 
Napojení obce na silniční a železniční síť 
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Obec Laškov je napojena na silniční síť díky komunikacím 2. třídy a to II/448. Tato 
komunikace není v dobrém stavu, a to jak v intravilánu obce, tak v extravilánu obce. 
Obcí Laškov prochází komunikace II/448 (silnice směr Konice-Olomouc), která není 
v jejich částech v dobrém stavu a byla by potřeba její rekonstrukce, po provedení 
výstavby nové splaškové a dešťové kanalizace. Obec je díky napojení na silnici II. 
třídy II/448 napojena na město Olomouc.  
Z města Olomouc a Prostějov je dále možné se napojit na dálniční sít a to díky D46. 
V tomto případě je vzdálenost na nájezd D46 cca 16,9 km (Občané se mohou napojit 
na D46 u Olomouc nebo u obce Olšany u Prostějova). Dále je možné se napojit na 
D35 ve směru na Mohelnici, kde je vzdálenost na nájezd do Unčovic cca 16,8 km.  
Nejbližší napojení obce na železniční trať (trať 275 Olomouc-Senice na Hané- 
Kostelec na Hané-Prostějov) je v obci Drahanovice a odtud se občané mohou dostat 
dále do Prostějova a Olomouce na železniční trať Olomouce – Prostějov – Vyškov - 
Brno. Spoje z Drahanovic jsou časté a ještě lepší dostupnost je zajištěna pomocí 
autobusové dopravy. Dopravní zatížení obce je velké a to díky faktu, že obec leží na 
důležité dopravní trase, která vede přímo přes obec (trasa Olomouc- Konice). 
 

Mapa 4 Krajské komunikace na území obce 

 
Zdroj:http://geoportal.gov.cz/web/guest/map?openNode=Orthoimagery&keywordList=inspire 

 

Tabulka 24 Seznam krajský cest procházejících katastrem obce 

číslo silnice Technický stav 
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II/448 Silnice Budětsko- Kandia- 
Laškov- Ludéřov 

Část silnice v extravilánu obce v dobrém stavu 
(Laškov Ludéřov, ale část ve zhoršeném stavu 
a je nutná oprava, Laškov Budětsko - 
zhoršený stav).          Silnice v intravilánu obce 
v dobrém stavu.  

III/4482 Silnice Raková - Krakovec Silnice v intravilánu obce i v extravilánu obce 
ve špatném stavu.  

III/4485 Silnice Dvorek - Kandia Silnice v intravilánu Dvorku je ve vyhovujícím 
stavu. Silnice v extravilánu ve špatném stavu, 
rozpadající se krajnice, výtluky.   

III/4486 Silnice křižovatka III/37340- 
III/4486 - Krakovec - Laškov 

Silnice v intravilánu je v havarijním stavu. 
Silnice  v extravilánu obce  také v havarijním 
stavu. 

III/36635 Silnice Kandia- Pěnčín Silnice jak v intravilánu obce, tak extravilánu 
obce v havarijním stavu. 

Zdroj: vlastní šetření 

 
Místní komunikace 
 
Obec disponuje sítí místních komunikací o celkové délce cca 2 999 m. Výše uvedená 
délka je rovna délce všech místních komunikací v obci Laškov a jejich místních 
částech Dvorek, Kandia a Krakovec. 
Z celkové výměry je 456 m v havarijním stavu s nutností rekonstrukce v nejbližší 
době. Ostatní komunikace jsou ve zhoršeném stavu a jsou kryty živicí. Podrobná 
mapa stavu místních komunikací lze naleznout v mapové příloze, kde jde jasně vidět 
stav místních komunikací a jejich lokalizace. Místní komunikace jsou udržovány 
vlastními kapacitami, v případě nedostatku vlastních kapacit vypomáhají s údržbou 
najatí soukromí podnikatelé. 
 
Tabulka 25 Stav a délka místních komunikací v obci a jejich místních částech 

Laškov Stav místních komunikací Celková délka místních komunikací 
v daném stavu 

 Místní komunikace v uspokojivém stavu, 
v nejbližších 7 letech nebude třeba 
výraznějších investic  

 Cca 385 m 

Místní komunikace v kritickém stavu, 
vyžaduje okamžitou opravu či investici, 
velmi zhoršená sjízdnost 

Cca 270 m 

Místní komunikace ve zhoršeném stavu, 
v nejbližších letech nutnost investovat pro 
zabezpečení požadované funkčnosti   

Cca 283 m 

Zdroj: Vlastní šetření 
 
Tabulka 26 Stav a délka místních komunikací v obci a jejich místních částech 

Dvorek Stav místních komunikací Celková délka místních komunikací 
v daném stavu 

 Místní komunikace v uspokojivém stavu, 
v nejbližších 7 letech nebude třeba 
výraznějších investic  

 Cca 0 m 

Místní komunikace v kritickém stavu, 
vyžaduje okamžitou opravu či investici, 
velmi zhoršená sjízdnost 

Cca 0 m 
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Místní komunikace ve zhoršeném stavu, 
v nejbližších letech nutnost investovat pro 
zabezpečení požadované funkčnosti   

Cca 1 160 m 

Zdroj: Vlastní šetření 
 
 
 
 
Tabulka 27 Stav a délka místních komunikací v obci a jejich místních částech 

Kandia Stav místních komunikací Celková délka místních komunikací 
v daném stavu 

 Místní komunikace v uspokojivém stavu, 
v nejbližších 7 letech nebude třeba 
výraznějších investic  

 Cca 224 m 

Místní komunikace v kritickém stavu, 
vyžaduje okamžitou opravu či investici, 
velmi zhoršená sjízdnost 

Cca 186 m 

Místní komunikace ve zhoršeném stavu, 
v nejbližších letech nutnost investovat pro 
zabezpečení požadované funkčnosti   

Cca 0 m 

Zdroj: Vlastní šetření 
 
Tabulka 28 Stav a délka místních komunikací v obci a jejich místních částech 

Krakovec Stav místních komunikací Celková délka místních komunikací 
v daném stavu 

 Místní komunikace v uspokojivém stavu, 
v nejbližších 7 letech nebude třeba 
výraznějších investic  

 Cca 98 m 

Místní komunikace v kritickém stavu, 
vyžaduje okamžitou opravu či investici, 
velmi zhoršená sjízdnost 

Cca 0 m 

Místní komunikace ve zhoršeném stavu, 
v nejbližších letech nutnost investovat pro 
zabezpečení požadované funkčnosti   

Cca 393 m 

Zdroj: Vlastní šetření 

 
Parkovací místa 
V obci Laškov a jejich místních částech Dvorek, Kandia a Krakovec jsou řešena 
parkovací místa, ale jen částečně. Problematika parkovacích míst by měla byt řešena 
po komplexní rekonstrukci místních a krajských komunikací, která bude muset 
proběhnout po proběhnutém vybudování nové splaškové a dešťové kanalizace. 
V současné době jsou parkovací místa u hřbitova, u obecního úřadu. 
 
Cyklodoprava 
Cyklodoprava není v současné době v obci nijak řešena. Přes obec v současné době 
nevedou žádné cyklostezky.  
 
Chodníky v obci  
Chodníky v obci Laškov a jejich místních částech Dvorek, Kandia a Krakovec nejsou 
v dobrém stavu (obec má vystavěno relativně malý počet chodníků, avšak jsou i 
místa, kde chodníky chybí. V rámci vypracování programu rozvoje obce Laškov došlo 
k zjištění stavu všech chodníků v obci. Rovněž byla zjištěna potřeba vybudování 
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chodníků nových podél komunikace krajské komunikace.  Stav chodníků, celkové 
metry lze vyčíst z tabulky viz níže a z přiložené mapy v příloze tohoto dokumentu. 
Celková délka chodníků v obci i s plánovanými chodníky činní cca 2 405 m. 
Chodníky v obci Laškov a jejich místních částech je nutné řešit, ale toto bude 
navazovat na další investiční akce obce. V obci chybí chodníky podél krajské 
komunikace, v nových lokalitách pro výstavbu rodinných domů. Část stávajících 
chodníků je ve špatném stavu, proto je bude nutné rekonstruovat.   
Tabulka 29 Chodníky v obci a jejich místních částech 

Laškov Stav chodníku Celková délka chodníku v daném 
stavu 

 Chodníky v dobrém stavu, do kterých není 
potřeba výraznějších investic v dalších 
letech 

Cca 90 m 

Místa bez chodníků, kde je nutné 
vybudování nových chodníků 

Cca 1 138 m 

Chodníky, do jejichž rekonstrukce je nutné 
investovat nejlépe ihned 

Cca 302 m 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Tabulka 30 Chodníky v obci a jejich místních částech 

Dvorek Stav chodníku Celková délka chodníku v daném 
stavu 

 Chodníky v dobrém stavu, do kterých není 
potřeba výraznějších investic v dalších 
letech 

Cca 0 m 

Místa bez chodníků, kde je nutné 
vybudování nových chodníků 

Cca 0 m 

Chodníky, do jejichž rekonstrukce je nutné 
investovat nejlépe ihned 

Cca 0 m 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 
V obci Dvorek se nepředpokládá výstavba chodníků vzhledem k malému provozu 
v této místní části obce a také v malému prostoru mezi domyv obci, kdy je 
problematická již výstavba inženýrských sítí. 
 
Tabulka 31 Chodníky v obci a jejich místních částech 

Kandia Stav chodníku Celková délka chodníku v daném 
stavu 

 Chodníky v dobrém stavu, do kterých není 
potřeba výraznějších investic v dalších 
letech 

Cca 0 m 

Místa bez chodníků, kde je nutné 
vybudování nových chodníků 

Cca 460 m 

Chodníky, do jejichž rekonstrukce je nutné 
investovat nejlépe ihned 

Cca 0 m 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 
Tabulka 32 Chodníky v obci a jejich místních částech 

Krakovec Stav chodníku Celková délka chodníku v daném 
stavu 

 Chodníky v dobrém stavu, do kterých není Cca 0 m 
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potřeba výraznějších investic v dalších 
letech 
Místa bez chodníků, kde je nutné 
vybudování nových chodníků 

Cca 107 m 

Chodníky, do jejichž rekonstrukce je nutné 
investovat nejlépe ihned 

Cca 308 m 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 
Dopravní obslužnost 
Tabulka 33 Dostupnost a vzdálenost měst Olomouce a Prostějova 

Laškov Vzdálenost (km) Dostupnost (min) 

Olomouc 21 60 
Prostějov 17,5 40 

Konice 9,3 20 
Zdroj: Vlastní šetření 
 
Tabulka 34 Dostupnost a vzdálenost měst Olomouce a Prostějova 

Dvorek Vzdálenost (km) Dostupnost (min) 

Olomouc 22,7 60 
Prostějov 17,8 45 

Konice 8,9 35 
Zdroj: Vlastní šetření 

 
Tabulka 35 Dostupnost a vzdálenost měst Olomouce a Prostějova  

Kandia Vzdálenost (km) Dostupnost (min) 
Olomouc 21,9 60 

Prostějov 17 40 
Konice 8,4 30 
Zdroj: Vlastní šetření 

 
Tabulka 36 Dostupnost a vzdálenost měst Olomouce a Prostějova 

Krakovec Vzdálenost (km) Dostupnost (min) 
Olomouc 23,2 70 

Prostějov 19,7 60 
Konice 10 60 
Zdroj: Vlastní šetření 

 

Počet autobusových spojů je v Laškově 24 a to ve všední den. O víkendu je celkový 
počet spojů 7. Doba, za kterou mohou občané docestovat do města Prostějova je 
cca 40 minut. Dopravní spojení mezi Laškovem a krajským městem Olomouc je 
možno přes pracovní dny cca 26 spoji. A o víkendu je možné se dopravit do 
krajského města 9 spoji. Průměrná doba, která je potřeba na dopravu do krajského 
města je cca 40 minut, některé spoje jedou do krajského města i více než hodinu, a 
to díky faktu, že je nutné přesedat na jiný autobus či vlak.  Na většinu návazných 
spojů je nutné přesedat v městě Konice, Prostějov a Olomouc. Spoje jsou 
zajišťovány například ARRIVA MORAVA a.s., České dráhy a.s. a FTL- First 
Transport Lines a.s., Tourbus a.s. 
a Vojtila. Dopravní spojení do místních částí Laškov je následující: 
 
Tabulka 37 Dopravní spojení do místních částí Laškova 
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Místní část Olomouc (počet spojů) Prostějov (počet 
spojů) 

Konice (Počet spojů) 

 Všední dny Víkend Všední 
dny 

Víkend Všední 
dny 

Víkend 

Laškov 26 9 24 7 20 4 

Dvorek 2 0 3 0 2 0 
Kandia 22 9 27 7 20 4 

Krakovec 15 8 14 7 16 7 
Zdroj: vlastní šetření, idos.cz 
Pozn. Tabulka zahrnuje nejen přímé spojením, ale i možné kombinace s využitím přestupů. 

Množství a kvalita spojů je dostatečná, avšak u vlakových spojů, které jedou 
z Drahanovic. 
Avšak množství spojů z místních částí není až tak dobré jako z obce Laškova. Tento 
fakt jde vidět i z přiložené tabulky, která přesně ukazuje počet spojů. Nejhorší je 
dopravní dostupnost o víkendech. Špatná dostupnost je pro občany rovněž na 
Dvorku, kde o víkendu nejede žádný spoj.  
Byla by potřeba kvalitnějších dopravních prostředků, které jsou z větší části mnoho 
let staré a je potřeba jejich rekonstrukce či jejich celková náhrada za nové dopravní 
prostředky. Obec nemá v majetku žádný dopravní prostředek, kterým by vozila 
občany jak na kulturní akce, tak k lékaři či za prací, jelikož je tato aktivita dostatečně 
pokryta soukromými subjekty. V rámci dopravní obslužnosti nechybí žádné spoje. 
Obec je zapojena i do KIDSOK.  
Území leží mimo zájmy dopravy vodní, letecké a mimo zájmy výstavby dálnic, resp. 
rychlostních 
komunikací. 
 
Níže uvedená tabulka zobrazuje domovní fond v obci Laškov. Tato tabulka vychází 
ze SLDB (sčítání lidu, domů a bytů) z roku 2011. 
 
Tabulka 38 Domovní fond v obci Laškov 

 
Celkem 

rodinné  
domy 

bytové  
domy 

ostatní  
budovy 

Domy úhrnem 274 272 1 1 

Domy obydlené 190 189 1 - 

z toho podle 
vlastnictví 
domu 

fyzická osoba 179 179 - - 

obec, stát 2 - - 2 

bytové družstvo - - - - 

spoluvlastnictví 
vlastníků bytů 

7 6 1 - 

z toho podle 
období 
výstavby 
nebo 
rekonstrukce 
domu 

1919 a dříve 44 44 - - 

1920 - 1970 55 54 1 - 

1971 - 1980 32 32 - - 

1981 - 1990 20 20 - - 

1991 - 2000 26 26 - - 

2001 - 2011 10 10 - - 
Zdroj: ČSÚ (veřejná databáze, SLDB 2011) 

 

Z tabulky je patrné, že v Laškově bylo v roce 2011 (SLDB) celkem 272 rodinných 
domů, 1 bytový dům a 3 ostatní budovy. Z toho obydlených rodinných domů bylo 
189, 1 obydlený bytový dům. Fyzických vlastníků rodinných domů bylo 179 osob a 2 
ostatní budovy byly ve vlastnictví obce, či státu. Celkem 6 rodinných domů bylo ve 
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spoluvlastnictví vlastníků bytů a 1 bytový dům. Dále je možné z tabulky vyčíst období 
výstavby nebo rekonstrukce domu v jednotlivých letech.  
 
Další tabulka zobrazuje obydlené byty podle právního důvodu užívání a počtu 
obytných místností. Celkem obydlených rodinných domů bylo 200 a 1 obydlený 
bytový dům. Z toho právního důvodu užívání bytu bylo celkem 158 rodinných domů 
ve vlastním domě, v osobním vlastnictví byl 1 bytový dům. Dle tabulky bylo 
v Laškově evidováno 5 rodinných nájemních domů a žádný družstevní rodinný či 
bytový dům. Dále z níže uvedené tabulky můžeme vyčíst počet obytných místností 
v rodinných či bytových domech.  
Tabulka 39 Obydlené byty podle právního důvodu užívání a počtu obytných místností 

 
Celkem 

rodinné  
domy 

bytové  
domy 

ostatní  
budovy 

Obydlené byty celkem 201 200 1 - 

z toho 
právní 
důvod 
užívání 
bytu 

ve vlastním 
domě 

158 158 - - 

v osobním 
vlastnictví 

1 - 1 - 

nájemní 5 5 - - 

družstevní - - - - 

z toho s 
počtem 
obytných 
místností 

1 7 7 - - 

2 18 18 - - 

3 35 34 1 - 

4 48 48 - - 

5 a více 79 79 - - 
Zdroj: ČSÚ (veřejná databáze, SLDB 20011) 

 

Informace z katastrálního úřadu (ČÚZK) - statistické údaje uvádějí, že k 07. 02. 2016 
je v obci 214 rodinných domů č.p., 9 objektů rodinné rekreace č.e., 55 zemědělských 
staveb bez čp /če, 2 rozestavěné budovy atd. Více údajů prezentuje níže uvedená 
tabulka. 
 
Tabulka 40 Statistické údaje z ČÚZK (stav ke dni: 07. 02. 2016) – katastrální území obce Laškov 

Typ údaje Způsob využití Počet 

č.p. Jiná stavba 1 

č.p. Občanská vybavenost 7 

č.p. Rodinný dům 214 

č.p. Výroba 1 

č.e. Garáž 1 

č.e. Rodinný rekreační 9 

bez čp/če Bydlení 2 

bez čp/če Doprava 1 

bez čp/če Garáž 12 

bez čp/če Jiná stavba 13 
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bez čp/če Občanská vybavenost 11 

bez čp/če Občanská vybavenost 3 

bez čp/če Výroba 5 

bez čp/če Zemědělské stavení 55 

rozestav. 

 

2 

Celkem BUD 

 

337 

LV 

 

400 

spoluvlastník 

 

553 

Zdroj: ČÚZK (stav ke dni 07. 02. 2016)  

 
Informace z katastrálního úřadu (ČÚZK) - statistické údaje uvádějí, že k 07. 02. 2016 
je v katastrálním území Krakovce 58 rodinných domů č.p., 3 objekty rodinné rekreace 
č.e., 1 zemědělská stavba č.e., 21 zemědělských staveb bez čp/če atd. Více údajů 
prezentuje níže uvedená tabulka. 
 

Tabulka 41 Statistické údaje z ČÚZK (stav ke dni: 07. 02. 2016) – katastrální území Krakovec 

Typ údaje Způsob využití Počet 

č.p. Občanská vybavenost 1 

č.p. Rodinný dům 58 

č.e. Rodinný rekreační 3 

č.e. Zemědělské stavení 1 

bez čp/če Doprava 1 

bez čp/če Garáž 2 

bez čp/če Jiná stavení 6 

bez čp/če Občanská vybavenost 4 

bez čp/če Rodinný dům 1 

bez čp/če Zemědělské stavení 21 

bez čp/če Zemědělská usedlost 2 

Celkem BUD 

 

100 

LV 

 

145 

spoluvlastník 

 

301 

Zdroj: ČÚZK (stav ke dni 07. 02. 2016)  

 

V obci Laškov není žádný obecní bytový dům.  
 
Rozvojové plochy, územní plán (plochy připravené pro bytovou výstavbu): 
Rozvojové plochy jsou v majetku soukromých vlastníků. 
 
Zanedbané a nevyužívané budovy: 
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V obci se nachází areál bývalého JZD (chátrající budovy). 
 
Sociální bydlení: 
V obci není k dispozici sociální bydlení.  
 
Podíl domů využívaných pro rekreaci, individuální rekreační objekty: 
V obci se nachází domy jen pro individuální rekreaci. 

 
 
 
Školství a vzdělávání 
Obec disponuje poměrně dobrými možnostmi pro školní i mimoškolní vzdělávání. Pro 
děti je k dispozici mateřská škola, pro žáky malotřídní základní škola.  Technické 
vybavení škol je na dobré úrovni, přesto investiční potřeby existují. Pro děti a žáky je 
k dispozici družina a školní jídelna. K dispozici jsou i mimoškolní aktivity a kroužky 
pro děti.  

  
Mateřská škola 

 
Mateřskou školu v Laškově zřizuje obec. MŠ má jedno oddělení, v současné době je 
naplněnost 100% a bylo by vhodné rozšířit MŠ o druhé oddělení.  
 

Tabulka 42 Naplněnost mateřské školy 

Rok Kapacita Naplněnost Volná místa 

2019/2020 20 20 0 
Zdroj.: Rejstřík škol a školských zařízení a vlastní šetření, 2015. 

 

Mateřská škola má celkem 2 pedagogy.  Mateřská škola disponuje asistentem 
pedagoga.  
Na jednoho učitele připadá v průměru 7,5 dětí.  

 
Základní škola 
 
Základní škola Laškov je neúplně organizovanou školou zřizovanou obcí Laškov. 
Škola má pouze první stupeň s 5 ročníky. Ročníky jsou spojené do 2 tříd. Součástí 
školy je školní družina, kde pracovalo jedno oddělení a od září 2013 také jedno 
oddělení mateřské školy s kapacitou max. 15 dětí. Základní škola má k dispozici 
jednu budovu. V budově je i výdejna stravy. Technické a provozní vybavení školy je 
na standardní úrovni. Existují však různé možné další investice.  
 
Do školy docházely kromě dětí z Laškova také žáci z obce Pěnčín, Nová Dědina 
a Raková u Konice a Přemyslovice. 
 
Základní škola má pro školní rok 2015 /2016 celkem 3 učitele. 
Na jednoho učitele v průměru připadá 8,4 žáků.  

 
Tabulka č. 42 uvádí současný stav kapacity dle Rejstříku škol a školských zařízení 
a reálnou naplněnost. 
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Tabulka 43 Naplněnost základní školy 

Rok Kapacita Naplněnost Volná místa 

2019/2020 26 26 0 
Zdroj.: Rejstřík škol a školských zařízení a výroční zpráva 2015/2016. 

 

Školní infrastruktura 
Budovy – investovat je potřeba do opravy střechy.  
Byla provedena výměna oken, rekonstrukce topení, zateplení celého pláště budovy, 
oprava elektroinstalace a sociálního zařízení. Pozemky – je potřeba investice do 
revitalizace a rozšíření školní zahrady (zeleně a terénních úprav). Byla vybudována 
přírodní učebna a dětské hřiště. 
 
Mimoškolní aktivity 
Děti a žáci mohou navštěvovat tyto mimoškolní a zájmové aktivity:  
- Anglický kroužek pro 1. a 2. ročník 
- dramatický kroužek 
- přírodovědecký kroužek 
- výtvarná dílnička 
- keyboard 
- cvičení pro děti. 
 
Práce s dětmi a mládeží 
Práci s dětmi a mládeží vykonávají i mimoškolní zařízení.  Práci s dětmi a mládeží 
zastává SDH Laškov a 1. FC Laškov.  
 
Sociální inkluze 
Ve škole není vybudován bezbariérový přístup.  
 
Financování školství  
Zřizovatel přispívá každoročně na provoz škol. Obec, jako zřizovatel, dostává 
příspěvek od státu cca 7 890,- Kč ročně na žáka. Tabulka č. 43 udává výši 
financování základní a mateřské školy. 
 
Tabulka 44 Financování školství 

Rok Příspěvek zřizovatele Příspěvek státu obci 

Školní rok 2015/2016 

Mateřská škola 
500 000,- Kč 284 000,- Kč 

Základní škola 
Zdroj: vlastní zpracování  
 
Graf 7 Financování školství 
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Zdravotnictví 
V obci se nachází zdravotní středisko, 1 x za 14 dní dojíždí dětská lékařka (poradna). 
V obci je dětský lékař i obvodní lékař pro dospělé. Spádovými sídli, které poskytují 
základní zdravotnické služby, je obec Bohuslavice (6 km) a město Konice (9 km). 
Nejbližší nemocnice je pak v nedalekém Prostějově (vzdálena 17 km), dále pak 
nemocnice v Olomouci (Fakultní nemocnice Olomouc – vzdálena 22 km), Vojenská 
nemocnice v Olomouci (vzdálena 23 km). Zdravotnická záchranná služba je 
dostupná z Olomouce, Konice nebo Prostějova (max. dojezd 20 min.) 
 
Specializovaná zdravotnická zařízení se nachází v Olomouci (např. Poliklinika 
Olomouc – vzdálena 21 km, SPEA Olomouc – vzdálena 20 km, Poliklinika AGEL – 
vzdálena 26 km). V těchto specializovaných zdravotnických zařízeních jsou 
poskytovány zejména zdravotnické služby ambulantního typu (péče pro děti a dorost, 
gynekologie, interna, kožní oddělení, neurologie, oční klinika, onkologie, ORL, 
ortopedie, praktický lékař, urologie, zubní ambulance aj.). Další specializované 
zdravotnické zařízení nalezneme v Prostějově (Zdravotnické centrum Prostějov – 
17,5 km). Do Olomouce, Prostějova a jiných okolních obcí je velmi dobrá dopravní 
dostupnost pomocí veřejné hromadné dopravy.  
 
Následující tabulka zobrazuje přehled poskytovatelů zdravotnických služeb 
v Laškově a v sousedních obcích (Bohuslavice, Konice). 
 
Tabulka 45 Poskytovatelé zdravotnických služeb v Laškově a okolních obcích  

 Typ zařízení Jméno a příjmení Kontaktní informace 

1. 
Ordinace 

praktického lékaře 
pro dospělé 

MUDr. Anna 
Eyerová 

Konice, Tyršova 392, tel.: 582 396 455, 
Ordinační hodiny: Po.: 7:30 – 12:00 a 
13:00 – 16:00, Út., St., Čt., Pá.: 7:30 – 

12:00 hod. 

2. 
Ordinace 

praktického lékaře 
pro dospělé 

MUDr. František 
Zarivnij 

Laškov 144 Ordinační hodiny: Út.: 08:00 – 
13:00, St.: 10:00 – 12:00 a 15:00 – 18:00, 
Pá.: 8:00 – 13:00 hod., Bohuslavice 21. 

Po.: 08:00 – 13:00, Čt.: 08:00 – 13:00 hod. 
3. Ordinace MUDr. Petr Šmejkal Konice, Tyršova 392, tel.: 582 396 454, 

64%

36%

Mateřská a základní škola

Příspěvek zřizovatele Příspěvek státu obci
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 Typ zařízení Jméno a příjmení Kontaktní informace 

praktického lékaře 
pro dospělé 

Ordinační hodiny: Po.: 7:30 – 12:30, Út.: 
7:30 – 12:30 a 13:30 – 18:00, St.: 14:00 – 
18:00, Čt.: 7:30 – 12:30, Pá.: 7:30 – 12:00 

hod. 

4. 
Ordinace 

praktického lékaře 
pro děti a dorost 

MUDr. Magda 
Prudká 

Konice, Tyršova 392, tel.: 582 396 451, 
Ordinační hodiny: Po.: 7:30 – 11:30, Út., 
Čt.: 7:30 – 13:00, Pá.: 10:30 – 13:00 hod. 

5. 
Ordinace 

praktického lékaře 
pro děti a dorost 

MUDr. Anna 
Látalová 

Konice, Chmelnice 4, tel.: 582 396 626, e-
mail: mudr.latalova@iol.cz, Ordinační 

hodiny: Po, Út, St.: 7:00 – 11:00, 14:00 – 
15:30, Čt., Pá.: 7:00 – 11:00, 13:00 – 14:30 

hod. 

6. 

Samostatná 
ordinace 

praktického lékaře - 
stomatologa 

MUDr. Svatava 
Dvořáková 

Konice, Vrchlického 458, tel.: 582 396 002, 
Ordinační hodiny: Po.: 7:30 – 12:00 a 

13:00 – 16:00, Út.: 7:45 – 12:00 a 13:00 – 
15:00, St.: 7:45 – 12:00 a 13:00 – 16:00, 

Čt., Pá.: 7:45 – 12:00 hod. 

7. 

Samostatná 
ordinace 

praktického lékaře - 
stomatologa 

MUDr. Jindra 
Zarivná 

Laškov 144, Tel.: 582 378 086 

8. 
Zařízení 

lékárenské péče 
Lékárna Konice 

Konice, Masarykovo nám. 40, tel.: 
582 396 560, Ordinační hodiny: Pondělí  - 
Pátek: 7:00 – 16:00, Sobota: 8:00 – 11:00 

hod. 

9. 
Zařízení 

lékárenské péče 
Nová lékárna.eu 

Konice, Masarykovo nám. 40, 798 52, Tel.: 
608 968 082, Provozní doba: Po.: - Pá.: 
07:00 – 17:00 hod., So.: 07:00 – 12:00 

hod.  

10. 
Ortopedická 
ambulance 

MUDr. Jiří Vrba 
Konice, Tyršova 392, tel.: 582 330 178, 
Ordinační hodiny: Po.: 8:00 – 12:00, St.: 

15:30 – 19:00, Pá.: 8:00 – 12:00 hod. 

11. 
Gynekologická 

ambulance 
MUDr. Jiří Peška 

Konice, Tyršova 392, tel.: 582 396 452, 
Po., St.: 7:00 – 12:00, Čt.: 11:00 – 15:30, 

Pá.: 7:00 – 12:00 hod. 
Zdroj: vlastní zpracování 

 
Nejbližší ordinace pro děti a dorost se nachází v Konici. V budově Polikliniky v Konici 
sídlí ordinace prakt. lékaře pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost, 
gynekologická ambulance, chirurgická ambulance, ortopedie, oční lékař, urologická či 
logopedická ambulance. Mimo budovu polikliniky nalezneme v Konici ordinace 
dalších lékařů (např. zubní lékař, ambulance léčebné rehabilitace, lékárny, atd.). 
 
V obci chybí gynekologická ambulance. Nejbližší gynekologická ordinace je ve 
Slatinicích (Gynap s.r.o.), Náměšti na Hané (Medicom´s) dále pak velké množství 
ordinací nalezneme v Olomouci. 
 
 Kultura 
Prvním známým majitelem Laškova byl Beneš (Benedikt) z Opatovic, který se psával 
též z Laškova. V zápise v Zemských deskách pro kraj Olomoucký z roku 1350 se 
dočteme: „Nota Dominus Jesco de Bozcowycz dedit medium laneum in Wodierat 
Benessio de Lascow pro Molendino in opatovicz cambiendo pro uera hereditate.“ 



42 
 

Volně přeloženo: „Ješek z Boskovic vyměnil půl lán ve Voděradech s Benešem 
z Laškova za mlýn v Opatovicích. 
S rodem vladyků z Opatovic byli laškovští pokrevně spřízněni a měli také společný 
erb, tzv. "palečné" (ozubené) kolo. Další větev vlastnila blízký Ludeřov a její 
přídomky často kolísaly. Majetkové vazby k Opatovicím jsou ještě zřejmé ze zápisů z 
1353-56, kdy se uvádí také Benešův bratr Bohuslav z Laškova. Podle intabulace z r. 
1358 byli oba syny Přibky z Opatovic a jejího muže Lutka, který však nemusí být 
totožný s Ludéřem 
z Ludeřova, zmiňovaným v r. 1349. Lutek je zřejmě zkratkou Lutohněva a Lutohněv 
z Laškova, syn Bohuslava, se připomíná spolu s otcem r. 1385. Jeho ženou byla 
tehdy Kateřina z Chomutovic, která dosti záhy ovdověla, neboť r. 1407 je jejím 
druhým manželem Jiřík z Brodu Dcerou Bohuslava byla r. 1373 i Markéta, která se r. 
1376 uvádí jako manželka Jana z Litenčic, Potomci Bohuslava sídlili na Laškově 
ještě 
r. 1412 - uvádí se Bohuslav a 1407 Anna, žena Jarka z Pěnčína. Bohuslavou dcerou 
byla snad i Januše, která byla v l. 1388 - 98 manželkou Mikšíka Zuba ze Zdětína, 
který predikátu z Laškova také používal. Zda Václav z Laškova z 1390 - 1397 a 
Ctibor, jmenovaný Václavem r. 1391 byli Bohuslavovými syny, o nichž anonymně 
hovoří zápis z r. 1373, nelze rozhodnout. Bohuslav sám však způsobil, že se r. 1373 
dědictví potomků ztenčilo prodejem dílu Laškova (5 hřiven grošů ročního platu na 4 
lánech asi 92,52 ha Bohuši Hechtovi ze Šincdorfu (Slavoňova), který Bernard Hecht 
r. 1384 přepustil lanškrounským Augustiniánům později přeloženým do Olomouce, 
kde se nazývali klášter Všech svatých na předhradí. Na tomto díle snad působily 
další osoby píšící se po Laškově - totiž r. 1390 Květoň a 1397 Zdich a Jiřík Jordán. 
Protože na konci 14. století se na Laškově vlastnicky podíleli ještě příbuzní z 
Ludeřova, manželé dcer, vladykové z Dubčan a Petr z Odunce, dosáhlo rozdrobení 
takového stupně, že o finančně náročné stavbě sídla nemůže být řeč. Bohuslavova 
větev však počátkem 15. stol. vymřela a ludeřovská větev se postarala o nápravu. Je 
zajímavé, že kolem roku 1500 byly v Laškově obecní lázně. 
 
KULTURNÍ ATRAKTIVITY V OBCI: 
 

 barokní zámek - zámek v Laškově stojí uprostřed obce. Je využíván účelově - 
je na něm sídlo Obecní úřadu, pošta, kanceláře, obecní byty. Zámecká 
zahrada slouží jako obecní park. V zámku není žádná prohlídková trasa.  

 kostel Nanebevzetí Panny Marie – z roku 1612,  

 Kaple Sv. Antonína na Krakovci –  V roce 1682 – 1686 postavil Matyáš Fr. 
Lubetič z Kapelletu  na hoře „Světině“ kapli, která byla zasvěcena sv. Antonínu 
Paduánskému. Nová kaple tak nahradila starou a sešlou kapli z roku 1516. 

 Zámek v Krakovci - zámek v Krakovci je kompletně zrekonstruován. Pohled 
na něj je možný pouze přes nádhernou kamennou zídku z obce. Tvrz v 
Krakovci je doložena k roku 1397. Upravena byla v pozdní gotice a tvoří 
východní 
a severní křídlo dnešního zámku. Zástřizlové přestavěli tvrz roku 1613 na 
renesanční zámek, přistavěno bylo západní a jižní křídlo. 

 Smírčí kříž v Krakovci 

 Soch Sv. Jana Nepomuckého 

 Výklenková kaplička při cestě ke kapli Sv. Antonína 

 Kaplička před obcí Krakovec 

 2x boží muka v Krakovci 
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Spolky se sídlem a působností na území obce jsou významnými pořadateli 
kulturních a společenských akcí v obci i regionu. Podrobným přehledem spolků se 
zabývá kapitola 1.2.3 Spolková, osvětová a informační činnost. Zde předkládáme 

přehled nejvýznamnějších akcí, které spolky a obec pořádají v průběhu kalendářního 
roku. 

 
Tabulka 46 Akce – kalendář (významné akce pořádané v obci) 

Datum 
Přehled významných akcí 

pořádaných v obci 
Pořádající 

Leden Ples KDU-ČSL KDU - ČSL 

Únor 
Ples SHD Laškov SDH Laškov 

Školní ples Laškov SRPŠ Laškov 

Duben Stavění a kácení máje SDH Laškov 

Květen Besídka ke dni matek KDU – ČSL ve spolupráci se ZŠ a MŠ Laškov 

Červenec Laškovský pohár v malé kopané 1. FC Laškov 

Srpen 
O pohár starosty obce Laškov 
v požárním sportu 

SDH Laškov 

Srpen Hodový víkend Obec Laškov 

Prosinec Mikulášská nadílka  KDU – ČSL ve spolupráci se ZŠ a MŠ Laškov 

Prosinec Rozsvícení vánočního stromečku SRPŠ Laškov 

Zdroj: vlastní zpracování  
 

Dostupnost kultury v okolí: 
Občané převážně dojíždí za kulturou spádově do Prostějova, Olomouce, Litovle 
a sousední Konice. Městské kulturní středisko Konice pořádá nejrůznější hudební 
festivaly, divadelní akce, Vánoční trhy, expozice zvyků a řemesel, výstavy atd. Více 
informací poskytuje turistické informační centrum (TIC) v Konici - (provozní doba: 
Pondělí – Pátek: 9:00 – 12:30 a 13:00 – 16:00 hod., tel.: 582 334 987, Mobil.: 
739 333 721, e-mail: lexmanova@mekskonice.cz).  
 
Sály (pro divadlo), kina, výstavní prostory, koncertní prostory apod.:  

 starý kinosál – potřeba rekonstrukce 

 koncertní prostor na zámku Laškov – potřeba velké rekonstrukce 

 hospoda u hřiště (parket) 

 dětské hřiště 

 sokolovna  
 
Kulturní památky nehmotné: 
V obci Laškov není klasický folklor, ani jiná kulturní památka nehmotná. 
 
 
Kulturní počiny v obci (v uplynulých letech a plánované):  

 2019 : 130 let od založení SDH Krakovec 
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 2018: 125 let od založení SDH Laškov 

 2011: 100 let Sokol 

 Rodák Prof. ThDr. Richard Špaček - římsko – katolický kněz, teolog a profesor 
na teologické fakultě v Olomouci.   

 Rodák plukovník Viktor Popelka – stíhač ve službách RAF   

 Rodák Oldřich Geisler 
 
Sport a volnočasové aktivity 
V obci Laškov je možné široké sportovní vyžití občanů ve všech místních částech. 
Pro občany je k  
dispozici multifunkční hřiště, které spravuje TJ Sokol Laškov. Vedle multifunkčního 
hřiště je možné využívat i Sokolovnu.  
V obci funguje fotbalový klub 1. FC Laškov, kam dochází i mladší žáci.  
SDH Laškov nebo SDH Krakovec je dalším významným sportovním a volnočasovým 
spolkem, který vede mladší žáky. Děti jsou již od brzkého věku vedeny ke sportu a 
toto působí jako prevence kriminality u mladých lidí.  
 
V obci jsou k dispozici i dětská hřiště (3) pro neorganizované setkávání dětí. Pro 
další vyžití slouží parket v Krakovci, areál parku před zbrojnicí v Laškově. Dále 
mohou obyvatelé dojíždět za sportem do blízkého okolí, např. k dispozici je 
multifunkční budova v Čechách pod Kosířem, sportovní hala v Přemyslovicích nebo 
v Konici je k dispozici umělá plocha k bruslení.  
 
Větší zátěž pro obyvatele i obec představuje dnešní torzo koupaliště, které by bylo 
nutné revitalizovat a vybudovat např. přírodní biotop.  
 
Životní prostředí 
Stav životního prostředí 
Na území Laškova se nevyskytuje žádný závažnější jev, negativně ovlivňující životní 
prostředí v Laškově a místních částech.  
 
Půdní fond, kvalita půd, míra ohrožení erozí 
Zemědělská půda tvoří více než 46% rozlohy katastru obce, lesní pozemky pak 
téměř 48 %. Ze zemědělské půdy je téměř 84% orná, necelých 9 % tvoří zahrady a 
sady 
a 7,5 % trvalé travní porosty. 
Vzhledem k charakteru krajiny a svažitosti území je zemědělská půda potenciálně 
náchylná k vodní erozi. V současné době díky způsobu hospodaření nedochází 
k výraznějším problémům se splachem půd. 
 
Kvalita ovzduší 
V Laškově neexistuje větší zdroj znečištění ovzduší. Problémem, zejména 
v chladnější polovině roku, je bodové znečištění nesprávným topením v lokálních 
v některých domácích topeništích (kotle, krby, kamna), a to zejména v období 
inverzního klimatu.  
Částečným problémem je místní znečištění průtahem silnice III/448 procházející 
centrem obce a Kandií (zejména prašnost a hluk z dopravy).  
 
Kvalita vody z lokálních zdrojů  
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Poměrně hojné je v obci využívání lokálních zdrojů podzemní vody domácnostmi, 
jako doplněk vybudované kompletní vodovodní sítě, u části domácností též výlučné.  
Nejvýznamnější regionální tok – Šumice, je významným biokoridorem a osou 
ekologické stability v krajině. Stav vody je negativně ovlivněn neexistencí čištění 
odpadních vod v obcích na horním toku Šumice. Západně od Krakovce se Šumice 
stéká s Pilávkou, významným přítokem Šumice tekoucím z rozvodí u obce Hvozd 
Rakovským údolím. 
 
Míra ohrožení hlukem 
Nejzávažnějším zdrojem hluku v obci je průtah silnice II. třídy č. 37340 centrem obce 
Laškov i místní částí Kandia, komunikace spojující Olomouc s Konickem. 
 
Areály brownfields 
Na jižním okraji obce, se nachází bývalý areál zemědělského družstva, v současné 
době pouze zčásti využívaný. Svým charakterem jde o zemědělský areál brownfields, 
který však není významným ohrožením pro životní prostředí, není zde evidována 
přítomnost nebezpečných látek. Areál je v soukromém vlastnictví. 
 
Přehled nejvýznamnějších prvků ovlivňujících životní prostředí obce pozitivně 
- obec je v relativně harmonické kulturní krajině 
- nadregionálně významný komplex Terezského údolí 
- obec se aktivně zapojuje do systému třídění odpadu 
- plynofikace v obci 
- maloplošné chráněné území Terezské údolí jako krajině významné refugium 
- zámecký park jako významný krajinný prvek 
- Tok Šumice s břehovými porosty jako významný ekologický prvek v sídle 
 
Přehled nejvýznamnějších prvků ovlivňujících životní prostředí obce negativně 
- v obci je stále významné množství domácností se systémem vytápěný tuhými palivy 
- částečně nevyužitý areál zemědělského družstva 
 
Ochrana životního prostředí 
 
Obec Laškov neleží na území žádného velkoplošného zvláště chráněného území. 
Nejbližším velkoplošným chráněným územím je CHKO Litovelské Pomoraví.  
Ve východní části katastru navazuje lesní masiv regionálně významného území, 
s vysokou ekologickou hodnotou – údolí toku Šumice zvané Terezské údolí, 
s okolními více či méně přirozenými lesními porosty. Toto území je od roku 1996 
chráněno jako přírodní park, od roku 2006. 
 
Přírodní park Terezské údolí 
Přírodní park Terezské údolí je chráněná lokalita rozkládající se v průlomovém údolí 
říčky Šumice s přilehlými svahy, i v bezprostředně navazujícím komplexu lesů, 
v nadmořské výšce 248–368 m. n. m.  Přírodní park byl vyhlášen v roce 1996 
Okresním úřadem v Olomouci, jeho rozloha je přibližně 760 ha. Zasahuje z malé 
části i do katastru sousedního Laškova.  
Posláním ochrany přírodním parkem je zachovat typický krajinný ráz s jeho 
přírodními, estetickými a biologickými hodnotami. 
Geomorfologicky se jedná o východní okraj Zábřežské vrchoviny. Předkvartérní 
podklad území tvoří kulmské sedimenty patřící k moravské zóně Českého masivu. 
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Středem území protéká Šumický potok, který je přítokem Blaty a spolu s ní patří do 
povodí Moravy. Pestrá mozaika různých biotopů podmiňuje vysokou druhovou 
diverzitu rostlin i živočichů. Vedle teplomilných doubrav a dubohabrových hájů se 
v údolní nivě vyskytují i společenstva vlhkých luk a na stráňkách a v úvozech polních 
cest teplomilné trávníky. 
Terezské údolí je také regionálně významným archeologickým územím. Nachází se 
zde pravěké hradiště Rmíz, nebo zbytky středověkého hradu. 
V údolí se nachází naučná stezka, popisující přírodní hodnoty území. 
 
Přírodní rezervace Terezské údolí 
Přírodní rezervace, jako vyšší stupeň ochrany, byla vyhlášena na území přírodního 
parku v roce 2006 s celkovou výměrou 86 ha.  
Důvodem ochrany je soubor biotopů, tvořený meandrující říčkou Šumicí v inverzním 
zaříznutém údolí, luční nivou, údolními jasanoolšovými luhy a teplomilnou 
rozvolněnou doubravou na jižních svazích údolí s populacemi ohrožených druhů 
rostlin a živočichů. 
Mezi nejvzácnější druhy rostlin, které zde můžeme nalézt, patří kosatec sibiřský (Iris 
sibirica), náprstník velkokvětý (Digitalis grandiflora), upolín nejvyšší (Trollius 
altissimus), lilie zlatohlávek (Lilium martagon), kruštík polabský (Epipactis albensis), 
prstnatec pleťový (Dactylorhyza incarnata), mochna písečná (Potentilla arenaria) 
nebo lado ka rakouská (Scilla drunensis). 
Z bezobratlých živočichů se zde vyskytuje svižník polní (Cicindela campestris), 
střevlíci (Carabus sp.), motýl perleťovec stříbropásek (Argynnis paphia) nebo batolec 
červený (Apatura ilia). Z objživelníků  zde nalezneme druhy jako je čolek obecný 
(Triturus vulgaris) a horský (Triturus alpestris), mlok skvrnitý (Salamandra 
salamandra), nebo skokani (Rana sp.), či užovka podplamatá (Natrix tessellata). 
Údolí taktéž významné pro ptactvo. Žije zde například výr velký (Bubo bubo), čáp 
černý (Ciconia nigra), datel černý (Dryocopus martius), jestřáb lesní (Accipiter 
gentilis), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), skorec vodní (Cinclus cinclus) nebo 
ledňáček říční (Alcedo atthis). 
 
Rozvojové záměry obce tedy nejsou ve střetu s územní ochranou přírody. Obec také 
neeviduje žádné závažnější problémy obecné ochrany přírody na svém území.  
V obci nepůsobí žádná organizace, věnují se systematicky oblasti ochrany přírody.  
 
Správa obce 
Obecní úřad a kompetence obce  
 
Velikost úřadu, personální zajištění 
 
Tabulka 47 Personální zajištění OÚ Laškov 

Personální zajištění OÚ Laškov 

Orgán 
Počet 

osob/členů 
Funkce 

OÚ 4 starosta, místostarosta, účetní, matrikářka  
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Zdroj: www.laskov.cz 

 

Vybavenost obce Laškov 
 
Tabulka 48 Vybavenost obce 

 
 

1.2. SOCIÁLNÍ OBLAST 

1.2.1.  Analýza strategických dokumentů 

Komunitní plánování sociálních služeb 
 
Samotné ORP Prostějov (jehož součástí je obec Laškov) komunitně neplánuje, 
komunitní plánování sociálních služeb probíhá v městě Prostějově.  
 
Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Prostějově 

Komunitní plánování sociálních služeb je otevřený a cyklický proces zjišťování potřeb 
a zdrojů a hledání řešení, která nejlépe odpovídají místním podmínkám a potřebám 

Zastupitelstvo 9 starosta, místostarosta, ostatní členové 

Finanční výbor 3 předseda, 2 členové 

Kontrolní výbor 3 předseda, 2 členové 

Obecní zaměstnanci 1/5 Technický pracovník/VPP  

Vybavenost obce  

Typ úřadu Obecní úřad 

Kód obce 589675 

Okres Prostějov 

SO ORP Prostějov 

SO POÚ Prostějov 

Finanční úřad Prostějov 

Stavební úřad Kostelec na Hané 

Matrika Laškov 

Kanalizace (ČOV) NE 

Veřejný vodovod ANO 

Plynofikace ANO 

Pošta ANO 

Veřejná knihovna ANO 

Zdravotnické zařízení ANO 

Lékárna NE 

Mateřská škola ANO 

Základní škola ANO 

Dostupnost sídla kraje (km) 21 

Dostupnost sídla okresu (km) 17 
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lidí. Do procesu jsou zapojeni zástupci obcí/regionů/krajů, poskytovatelé a uživatelé 
sociálních služeb a veřejnost 

Přínosy KPSS: 

a) pro uživatele sociálních služeb a širokou veřejnost: 
- možnost prosadit své zájmy a potřeby  
- spolupráce na tvorbě místní sociální politiky  
- zvýšení dostupnosti a kvality sociálních služeb 
- plánování budoucí nabídky sociálních služeb dle potřeb 

b) pro poskytovatele sociálních služeb: 
- spolupráce na tvorbě místní sociální politiky 
- zmapování aktuálních potřeb uživatelů 
- navázání užší spolupráce se zadavatelem a jednotlivými poskytovateli 
- prezentace činnosti v katalogu sociálních služeb 

c) pro zadavatele: 
- užší spolupráce s poskytovateli sociálních služeb 
- zmapování regionální potřebnosti sociálních služeb 
- efektivní vynakládání finančních prostředků na zajištění služeb 
- systém sociálních služeb odpovídá místním potřebám a regionálním specifikům 
- lepši možnosti řešení problematiky sociálních služeb a sociálního začlenění 
- partnerství a spolupráce 
- zapojování místního společenství 
- hledání nových lidských zdrojů a finančních zdrojů 
- průběh zpracování komunitního plánování je stejné důležitý jako jeho výsledný 
dokument 
- kompromis přání a možností 

Projekt "Vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 
v Prostějově" (1. 5. 2009 - 30. 4. 2011) 
Smyslem projektu bylo zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 
na území města Prostějov, který by mapoval situaci v této oblasti. Vznikl tak 
nadčasový dokument, který poukázal na nedostatky v systému poskytování 
sociálních služeb a definuje potřeby jednotlivých uživatelů na vytyčeném území. 
Projekt si kladl za cíl dokončit započaté procesy plánování sociálních služeb, 
zefektivnit vynaložené finanční prostředky na tyto služby a vytvořit pevné organizační 
struktury. Veškeré aktivity navázali na přípravnou fázi, která byla ve Městě Prostějov 
již realizována pomocí zřízených pracovních skupin mající plnou podporu 
Zastupitelstva města.  
V rámci projektu byla zpracována např. sociodemografická analýza, na kterou 
navázali analýza potřeb uživatelů sociálních služeb, finanční analýza poskytování 
těchto služeb nebo katalog jejich poskytovatelů. Získané informace byly dále 
zpracovávány a následně použity na tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních 
služeb v Prostějově. 
 Tento projekt vznikl ve spolupráci Střediska rozvoje sociálních služeb, o.p.s. 
v Jeseníku (žadatele projektu) a Města Prostějov (partnera projektu) a za finanční 
podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.  
 
Návazný projekt "Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb 
v Prostějově" (1. 3. 2012 - 28. 2. 2014) 
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Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník uspělo již s druhou žádostí 
o finanční podporu procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb ve 
městě Prostějově z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 
Město Prostějov jako partner obou projektů dokončilo aktivity současného procesu 
„Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Prostějově pro období let 
2010 – 2013“. Po vyhodnocení jeho úspěšnosti, tedy nakolik se podařilo uskutečnit 
vše, co se naplánovalo, byly zahájeny práce na aktualizaci informací o potřebách 
občanů Prostějova, ale i poskytovatelů sociálních a návazných služeb. Nejedná se 
o zřizování nových služeb, ale především o udržení těch stávajících, které občanům 
statutárního města Prostějova, usnadňují nelehké životní situace, které jsou nedílnou 
součástí lidského života. 
 
Kontaktní osoba:  
koordinátor projektu 
DiS. Lukáš Brzoska 
Magistrát města Prostějova, odbor sociálních věcí, ul. Školní 4   
tel.: 582 329 450  
e-mail: lukas.brzoska@prostejov.eu 
 

1.2.2. Dosavadní vývoj/podpora sociálních služeb komunitního 
charakteru v regionu 

Dostupnost sociálních služeb v obci  
Od roku 2000 nebyla v Laškově rozšířena žádná oblast sociálních služeb.¨ 
 

1.2.2.1. Nabídka sociálních služeb 

V samotné obci se zařízení se sociálními službami nenachází, obyvatelé však mohou 
využívat sociálních služeb okolních obcí. Terénní a pečovatelskou službu zajišťuje 
Charita Konice. Převážná většina seniorů je umístěna v Domu pokojného stáří 
v Bohuslavicích nebo v Domu s pečovatelskou službou v Luké.  
 
Poskytovatelé sociálních služeb  

 Organizace Forma Název zařízení 
Poskytované sociální 

služby 

1. 
Dům seniorů 

František –Náměšť 
na Hané, p.o. 

p.o. 
kraje 

Dům seniorů František –
Náměšť na Hané, p.o. 

Domov pro seniory 

2. 
Domov důchodců 

Jesenec, p.o. 
p.o. 
kraje 

Domov důchodců 
Jesenec, p.o. 

Domov pro seniory 

mailto:lukas.brzoska@prostejov.eu
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3. 
Domov pro seniory 
Kostelec na Hané, 

p.o. 

p.o. 
obce 

Domov pro seniory 
Kostelec na Hané, p.o. 

Domov pro seniory 

4. 
Domov pro seniory 

Ludmírov 

p.o.    obce 
obce 

 
 

?? 

Domov pro seniory 
Ludmírov 

Domov pro seniory 

5. 
Domov se zvláštním 

režimem Bílsko 
 

o.p.s.. 
kraje 

Domov se zvláštním 
režimem Bílsko 

 

Domov se zvláštním 
režimem 

6. Charita Konice 
církevní 

organizace 

Dům pokojného stáří 
Bohuslavice a Konice 

Domov pro seniory 
 

Charitní pečovatelská 
služba 

Pečovatelská služba 

7. Pomadol Olomouc s.r.o. Pomadol Olomouc Pečovatelská služba 

8. Trilobit o.p.s. 

o.p.s. 
zřizovatelem 

obec 
Čelechovice 

na Hané 

Trilobit o.p.s. Chráněné bydlení 

9. 

Obec Čechy pod 
Kosířem (zřizovatel a 

provozovatel), 
Charita Konice 

(poskytovatel soc. 
služeb) 

církevní 
organizace 

Dům pokojného stáří 
s pečovatelskou službou 

Čechy pod Kosířem 

Pečovatelská a 
ošetřovatelská služba 

10. 
Dům s 

pečovatelskou 
službou 

obec 
Dům s pečovatelskou 

službou 
Domov pro seniory 

 

1.2.2.2. Současné řešení příležitostné krizové situace. 

V případě, že se v obci objeví krizová situace, je člověk v takovéto situaci odkázán 

zástupcem samosprávy na odbor sociálních věcí nebo úřad práce v Prostějově nebo 

Konici. 

 

1.2.3. Analýza regionu z hlediska potřeb a problémů v oblasti 
sociálního začleňování 

1.2.3.1. Informace o životním stylu: 

Jaké jsou kvality a potenciál lidí v komunitě/ lokalitě? 
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JAKÁ JE SPOKOJENOST OBYVATEL V OBCI 

Dotazník byl distribuován mezi občany obce. Obyvatelé měli možnost dotazník 

vyplnit elektronicky, ale i písemně. Dotazník byl distribuován do každé domácnosti. 

Dotazník byl k dispozici v termínu od 27. 1. 2016 do 14. 2. 2016. Cílem 

dotazníkového šetření bylo zjistit spokojenost občanů, jejich názor na současnou 

podobu obce, spokojenost se stavem její vybavenosti, měli možnost se vyjádřit 

k žádoucímu směru budoucího vývoje.  

 

Dotazník vyplnilo 70 respondentů z celkových 235 oslovených domácnostní, což činí 

29,7 %. Z toho dotazník vyplnilo 34 mužů (48,6%) a 36 žen (51,4%). Nejvíce 

respondentů vyplnilo dotazník ve věku 30 – 49 let a to 29 osob (41,4%). Nejméně ve 

věku 15 – 29 let a to 5 osob (7,1%). Většina respondentů měla střední odborné 

vzdělávání s maturitou a to 29 osob (41,4%). Dotazník vyplnila většina respondentů 

žijících v obci od narození a to 45 osob (65,2%). Dotazník vyplnili i respondenti, kteří 

se do obce přistěhovali v dospělosti před více než pěti lety a to 14 osob (20,3%). 

Většina respondentů je bez dětí a to 34 (50%).   

 

 
 

Tabulka uvádí přehled spokojenosti obyvatel s životem v obci. Z průzkumu je zřejmé, 

že obyvatelé jsou spíše spokojeni s životem v obci, hledisko bydlení většina hodnotí 

abs. relat. (%) abs. relat. (%) abs. relat. (%) abs. relat. (%) abs. relat. (%)

Jak se Vám v obci žije? 10 14,3 35 50,0 24 34,3 1 1,4 0 0,0

Zhodnocení obce z hlediska bydlení 16 22,9 47 67,1 2 2,9 1 1,4 4 5,7

Zhodnocení obce z hlediska školství 12 17,1 16 22,9 13 18,6 13 18,6 16 22,9

Zhodnocení obce z hlediska zdravotnictví 5 7,1 42 60,0 7 10,0 3 4,3 13 18,6

Zhodnocení obce z hlediska veřejné 

dopravy
15 21,4 41 58,6 5 7,1 2 2,9 7 10,0

Zhodnocení obce z hlediska kultury a 

společenského života
4 5,7 27 38,6 18 25,7 8 11,4 13 18,6

Zhodnocení obce z hlediska sportovního 

vyžití
11 15,7 24 34,3 11 15,7 4 5,7 20 28,6

Zhodnocení obce z hlediska životního 

prostředí
15 21,4 31 44,3 17 24,3 1 1,4 6 8,6

Zhodnocení obce z hlediska péče obce o 

své prostředí
8 11,4 32 45,7 14 20,0 7 10,0 9 12,9

Zhodnocení obce z hlediska podmínek 

pro podnikání
0 0,0 24 34,3 13 18,6 1 1,4 32 45,7

Zhodnocení obce z hlediska rozvoje obce 5 7,1 30 42,9 18 25,7 13 18,6 4 5,7

Zhodnocení obce z hlediska 

informovanosti o dění v obci
16 22,9 27 38,6 15 21,4 10 14,3 2 2,9

Mezilidské vtahy v obci pavažujete za? 1 1,4 35 50,0 15 21,4 4 5,7 16 22,9

Myslíte si, že obyvatelé obce mají 

dostatek příležitostí ke vzájemným 

společenským kontaktům ?

9 12,9 27 28,6 16 22,9 11 15,7 8 11,4

velmi spokojen

velmi dobře

spíše spokojen 

spíše dobře

spíše nespokojen 

ani dobře ani 

špatně

velmi nespokojen 

spíše špatně

je mi to lhostejné 

velmi špatně
Otázky
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kladně, dobře hodnotí i mezilidské vztahy a příležitost ke vzájemným kontaktům. 

Dobře hodnotí i stav veřejné dopravy a život z hlediska rozvoje zdravotnictví. 

 

1.2.3.2.  Jak fungují sousedské vztahy? 

Mezilidské vtahy v obci považujete za? 
Většina respondentů hodnotí mezilidské vztahy v obci za docela dobré, takto hodnotí 
50% respondentů. 21,4% respondentů si myslí, že vztahy v obci nejsou moc dobré a 
5,7% si dokonce myslí, že vztahy jsou špatné.  
 
Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným 
společenským kontaktům? 
15,7 % obyvatel hodnotní, že obyvatelé mají dostatek příležitostí ke vzájemným 
společenským kontaktům. 22,9% respondentů si však myslí, že dostatek příležitostí 

spíše není.  
 
Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí – přání občanů. 
Většina respondentů postrádá v obci: 
 

- prostor pro setkávání komunit – maminek, seniorů a dalších zájmových skupin, 

využití volného času (cvičení, kurzy tvoření…)  

- dům s pečovatelskou službou – domov pro seniory 

- podpora činností různých spolků pro všechny věkové kategorie občanů (od 
nejmladších po nejstarší) - udržování místních tradic a tradičních řemesel - 
zviditelnění rodáků, významných osobností a místních   zajímavostí (více naučných 
stezek, map a info cedulí) 
 

1.2.3.3. Jaké skupiny v komunitě existují?  

Najdou se v komunitě přirozené autority? 
V případě různých situací, ve kterých si obyvatelé obce žádají podporu při řešení 
nebo hledání možného způsobu řešení konkrétní situace, se s důvěrou obracejí na 
zástupce samosprávy.  
 
 

1.2.3.4. Kde se lidé setkávají? 

Spolky se sídlem a působností na území obce jsou významnými pořadateli kulturních 

a společenských akcí v obci i regionu. 

Přehled spolků působících na území obce Laškov: 

Spolky a neziskové organizace hrají podstatnou roli v životě občanské společnosti. 
Významnou měrou se podílejí na aktivním a smysluplném trávení volného času, na 
kulturním a společenském životě obyvatel regionu.  
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Spolky a NNO působící v oblasti volnočasových aktivit se snaží minimalizovat 
negativní projevy soudobého životního stylu a svojí nabídkou činností a aktivit reagují 
na aktuální potřeby cílových skupin v regionu. Jejich služby můžeme tedy rozdělit na: 

 služby výchovného charakteru 

 služby zaměřené na sportovní aktivity 

 služby zaměřené na rekreační aktivity 

 služby zohledňující specifické zájmy příslušníků cílové skupiny. 

 Tabulka 49 Přehled spolků působících v obci Laškov 

Spolek 
Kontaktní 

osoba 
E-mail / 
telefon 

Profil činnosti 
Členská 
základna 

TJ Laškov František Čepl 608 624 130 Sportovní činnost 55 

SDH Laškov Jindřich Marek 737 587 768 

Sportovní činnost, 
práce s dětmi a 
mládeží, pořádání 
kulturních akcí v obci, 
pomoc v krizových 
situacích 

72 

1. FC Laškov Ladislav Jedlička 776 144 114 
Sportovní činnost, 
práce s dětmi a 
mládeží 

20 

1.2.4.  IDENTIFIKACE CÍLOVÉ SKUPINY 

1.2.4.1. Dle potřeb a problémů: 

Cílové skupiny vyspecifikujte dle podkladů a materiálů, které vám 

doručila mailem paní Navrátilová v červenci 2019. 

 

Dle služeb a aktivit možných poskytovat v komunitních centrech 

Organizované zájmové aktivity (kulturní a společenské akce, pohybové a 

rehabilitační aktivity, komunitní zahradničení – terapeutická zahrada, 

enviromentální aktivity) 

Organizované výchovně-vzdělávací aktivity (přednášky, besedy, workshopy, 

tvůrčí dílny aj., neformální vzdělávací a informační akce) 

Neorganizované aktivity (odpočinek a relaxace, neformální setkávání a 

diskuze mezi návštěvníky, sebevzdělávání, individuální pohybové aktivity) 

Setkávání občanů s místní samosprávou (komunitní akce – aktivity 

neformálních svépomocných skupin) 

Individuální sociální poradenství a informační servis (sociální služby) 

BUDE NÁSLEDNĚ UVEDENO A AKTULIZOVÁNO DLE VÝSLEDKŮ ANKETY 

 

Dle potřeb a problémů: 

Osoby pečující o malé děti (osoby pečující o osobu mladší 15 let) 

Vlastní návrhy komunitní sociální práce: 
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Posilování rodičovských kompetencí: 

Celoroční program vzdělávacích aktivit - kurzů pro rodiče, seminářů, 

výchovných programů pro rodiny s dětmi a služeb v podobě konzultační a informační 

činnosti zaměřených na obnovu, budování a upevňování zdravých vztahů v rodině.  

 Obecným cílem je podpora a obnova rodičovských kompetencí díky realizaci 

vzdělávacích aktivit a zlepšení rodinného prostředí, které povede k zajištění 

bezpečného vývoje dětí prostřednictvím vzdělávací, konzultační a informační 

činnosti. Cílem je motivace a příprava účastníků aktivit projektu k cílevědomému 

a dlouhodobému zlepšování vztahů a postavení v jejich rodině a tím v konečném 

důsledku upevnění stability a základních funkcí rodin.  

Hlavním cílem je připravit a realizovat aktivity, které napomáhají rodičům k 

přípravě na výkon jejich rodičovské role a posilování rodičovských kompetencí 

formou besed, kurzů, výchovně vzdělávacích programů, společně s nácvikem 

praktických dovedností a konzultační činnosti. Touto formou chceme působit 

preventivně proti možným nejistotám a dysfunkcím v rámci rodičovských aktivit. 

Cíle stručně: 

Zvyšování vědomostního a vzdělanostního potenciálu rodičů 

Zlepšení informovanosti rodin v pro-rodinné oblasti 

Posílení finanční a zdravotní gramotnosti rodičů a slaďování práce s péčí o rodinu 

Posílení odpovědnosti rodičů, soudržnosti a harmonie rodičů s dětmi 

Adaptace a rozvoj dětí a předcházení krizovým situacím v rodinách 

 

Doplňkové aktivity: 

Aktivity je možné rozdělit do několika částí podle metod práce:  

1) vzdělávací aktivity – PŘEDNÁŠKY a SEMINÁŘE – např. z oblasti:  

- Rodinné finance a finanční gramotnost rodin  

- Slaďování práce a rodiny  

- Zdravotní gramotnost  

- Výchova a zdraví dětí  

1x měsíčně. Témata budou zvolena tak, aby se věnovala všem hlavním oblastem 

rodinného života. Semináře povedou odborníci, kteří budou vhodným způsobem 

kombinovat teoretické poznatky s vlastními či zprostředkovanými zkušenostmi. 

Součástí seminářů bude aktivní zapojení rodičů formou diskusí k dané problematice.  

 

2) výchovné aktivity - kurzy a programy (např.)  

2.1 kurz "Efektivní rodičovství"  

Kurz věnuje pozornost tomu, co rodičovství dává rodičům, a vytváří předpoklady pro 

svobodnou a uvědomělou další životní volbu. Dochází k posilování rodičovské role, 

osobnímu růstu a celkově ke kvalitnějšímu rodinnému soužití. Součástí je praktický 

nácvik základních rodičovských situací při vztahu rodič-dítě, účast rodič-dítě.  

2.2 "Rodičovská skupina"  

Program podporuje aktivní a vědomé trávení času spolu s dítětem, dochází k 

upevňování vazeb mezi dítětem a rodičem. U rodičů dochází v rámci diskusních 

rodičovských skupin ke zkvalitnění a rozšíření vědomostí v oblasti péče o dítě.  
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2.3 "Adaptační program"  

Speciální program pro rodiny s dětmi předškolkového věku, který je zaměřený na 

přirozené vzdělávání dětí a výchovu a důraz klade na sebeobsluhu, samostatnost, 

rozvoj osobnosti a efektivní prvky výchovy.  

2. 3. „ Rodina a rozvod"  

- program je koncipován na základě zkušeností s tím, co rodina v době rozvodu 

potřebuje. Věnuje pozornost dětem a jejich prožívání krizové situace v rodině. 

Program je určen pro rodiny se zkušenostmi s rozvodem, pro rodiny, které rozvod 

teprve čeká i pro rodiny úplné, avšak ohrožené, jako včasná prevence a předcházení 

těmto krizovým situacím.  

 

3) Konzultační činnost  

Těchto služeb lze využít jednorázově i opakovaně podle potřeb účastníků. 

Konzultace budou probíhat vždy po skončení vzdělávací aktivity a bude ji vést lektor 

dané aktivity (kurzu, programu, semináře). Konzultace budou zaměřeny na pro-

rodinnou oblast (péče a výchova dětí)  

 

Plánované akce Obec Laškov 2020:   

25. 1.  XI. Školní ples       

8.2.   Ples KDU-ČSL Laškov   

22. 2.     Ples SDH Laškov  

25. 4.     Stavění máje Laškov  

10. 5.   Besídka  ke Dni matek – sokolovna Laškov  

30. 5.   Kácení máje Laškov  

15. 8.  20. ročník Laškovský pohár v malé kopané  

29. 8.   O pohár starosty Obce Laškov v požárním sportu  

6. 12.   Mikulášská nadílka – sokolovna Laškov  

 

2. Analýza potřeb společenství 
 

2.1. SWOT analýza 

SWOT analýza je souhrnným hodnocením silných a slabých stránek, 

příležitostí a rizik daného území – v našem případě v Laškově, vzhledem 

k cílům projektu Komunitní centra v Regionu Haná. Uvedená SWOT analýza 
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je zpracována na základě dosavadních zkušeností místního koordinátora pro 

cílovou skupinu 

a na základě dostupných údajů. Analýza je výchozím krokem pro usměrnění 

budoucího vývoje a fungování komunitního centra v Laškově – jak zachovat 

a posílit silné stránky, jak odstraňovat a eliminovat slabé stránky, které 

budoucí příležitosti lze využít pro další rozvoj společenství a komunitního 

centra a jak 

a jakými prostředky čelit očekávaným ohrožením dalšího rozvoje společenství 

a komunitního centra v Laškově. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SWOT ANALÝZA  

 
Přednosti Nedostatky 
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Silné stránky (S) 

 
Faktory, které mohou podpořit cíle 

komunitního centra  
- Existující prostory pro setkávání 

společenství a možnosti 

realizace akcí a aktivit 

komunitního centra 

- Místní ZŠ a MŠ Laškov 

- Kvalitní občanská vybavenost 

- Četná spolková činnost 

- Pozitivní přístup starosty 

- Aktivní jednotlivci 

- Aktivní společenství farníků 

- Dobrý vztah obyvatel k místu 

bydliště. 

 

Slabé stránky (W) 
 

Faktory, Které mohou ohrozit cíle 
komunitního centra 

 
- Špatný stav sportovního centra  

- Časová tíseň 

- Bezbariérovost 

- Slabé povědomí mezi lidmi, co to je 

komunitní centrum. 
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Příležitosti (O) 
 

Vnější podmínky, které mohou 
podpořit cíle komunitního centra 

 
- Terezské údolí 

- Naučná stezka 

- Přírodní park 

- Koupání v biotopu 

- Blízkost lesa 

- Dobré ovzduší 

- Setkávání na bázi komunity 

- Výměna názorů a zkušeností 

- Zapojení společenství do aktivit 

komunitního centra a zapojení 

osob, které potřebují podporu 

- Podpora sounáležitosti  

- Blízkost velkých měst 

(Olomouc, Prostějov) 

Hrozby (T) 
 

Vnější podmínky, které mohou realizaci 
projektu zmařit 

 
- Počáteční zvědavost a nadšení 

může následně ochabnout 

- Předsudky 

- Nedostatek informací negativně 

naladěných občanů 

- Nižší motivace k řešení vlastního 

problému u sociálně vyloučených 

osob 

- Nereálné očekávání 

- Nedůvěra 

- Nezájem 

- Pomluvy 

- Předsudky 

 

 

 
 
Pokud jde o zjištěné slabé stránky a hrozby, z analýzy vyplývá, že se v Laškově 

lze setkat i s nedůvěrou k aktivitám komunitního centra ze strany některých občanů, 

slabým povědomím mezi lidmi, co to je komunitní centrum nebo s nezájmem lidí o 

dění v obci. U některých lidí se stále vyskytují odmítavé postoje nebo předsudky vůči 

aktivitám zaměřeným k sociálnímu začleňování nebo vůči lidem sociálním 
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vyloučením ohroženým. U části obyvatel spadajících mezi sociálně vyloučené nebo 

sociálním vyloučením ohrožené osoby se může jednat také o nižší motivaci k řešení 

vlastního problému. 

 

Tyto slabé stránky a případné hrozby lze postupně zlepšovat jednak vhodnou 

osvětou o cílech komunitního centra a jednak dobře zvolenými aktivitami komunitního 

centra, které dokáží zapojit nebo vtáhnout místní obyvatele do dění, a to především 

z řad cílových skupin. 

Nedostatečné prostory pro konání aktivit komunitního jsou v Laškově odstraněny, 

protože v budově zámku v prostorách bývalého kinosálu bylo vybudováno komunitní 

centrum s kapacitou 25 osob. Kolaudace proběhne v únoru 2020 a následně bude 

komunitní centrum vybaveno vnitřním inventářem.  

Laškov má velkou přednost v dostupnosti do města Olomouce, Prostějova a Konice, 

což znamená, že lidé mají blíže k pracovním příležitostem, ke vzdělání, ke 

specializované zdravotní péči, ke kultuře a dalším možnostem, což přispívá k jejich 

možnostem výběru a spokojenosti. 

Na základě vytvořené SWOT analýzy jsou definovány priority, které by měly vést 

k podpoře dobrého fungování komunitního centra: 

- podpora sounáležitosti v obci a zapojení veřejnosti a cílových skupin 

do dění v komunitním centru prostřednictvím vhodně navržených 

aktivit komunitního centra 

- vhodná osvěta zaměřená na vysvětlení cílů komunitního centra. 

 

2.2.  Anketa – pro návrh náplně a činností v připravovaném 

komunitním centru (KC) v Laškově 

Již před vytvořením projektu Komunitní centra v Regionu Haná byla ze strany 

Regionu HANÁ z. s. ověřována potřebnost a předběžné zaměření činností 

v jednotlivých komunitních centrech formou ankety a dotazníků (viz přílohy projektu). 

V úvodní fázi realizace projektu Komunitní centra v Regionu Haná bylo třeba zjistit na 

základě šetření a formou ankety v místě působení komunitního centra, a především 

mezi cílovou skupinou, jaké konkrétní aktivity by obyvatelé, a především cílová 

skupina v komunitním centru potřebovala a chtěla.  

Zvolenou průzkumnou metodou byl kvantitativní průzkum. Použitým nástrojem 

pro sběr dat byla anketa. Struktura výběru byla předem daná. Výběr respondentů – 

občané Laškova. Minimální počet respondentů pro oslovení byl 50. Anketa 

obsahovala 16 otázek. Většina otázek byla uzavřená, polootevřené otázky – 

s možností doplnění – byly čtyři, sedm otázek mělo více možností výběru. Otázky, u 

kterých bylo možné označit více odpovědí, byly označeny a na tuto skutečnost volby 

více odpovědí u označených otázek byli respondenti v úvodu ankety upozorněni. 

Otázky, kde bylo možné zvolit více možností odpovědí, jsou označeny i v souhrnu 

níže. Respondenti mohli doplnit vlastní návrhy, které mohly daný průzkum obohatit. 

Celé znění ankety – viz. příloha této analýzy. 
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Příprava ankety a distribuce mezi občany byla provedena místním komunitním 

pracovníkem. Obyvatelé a cílová skupina byli prostřednictvím obecních stránek 

www.laskov.cz a prostřednictvím letáku informujícího o připravovaném komunitním 

centru a o cílech ankety informováni o možnosti vyplnit anketu zaměřenou na náplň 

komunitního centra skrze elektronický formulář. 

Anketa v obci Laškov probíhala v období od 10. 10. 2019 do 15. 11. 2019. 

Anketa byla vložena s průvodním textem na stránky obce www.laskov.cz ke stažení 

ve formátu PDF, i s aktivním elektronickým odkazem na anonymní elektronický 

formulář. Dále byly v tištěné podobě formuláře dostupné na místní poště v budově 

zámku, emailem byl odeslán dokument ankety pro tisk i elektronický odkaz na 

anonymní elektronický formulář včetně průvodního textu občanům obce, kteří mají 

svůj email uveden pro zasílání informací v adresáři starosty. O tom, kde je anketa 

dostupná, a jaký je její účel byli občané informováni obecním rozhlasem, průvodním 

textem a součástí tištěné formy formuláře ankety byl informační plakátek.  

Na průvodním plakátku i v průvodním textu k elektronické verzi ankety byl uveden 

telefonní kontakt na místního komunitního pracovníka včetně času, kdy je k zastižení, 

pokud má respondent doplňující otázky či má zájem o radu nebo pomoc při 

vyplňování ankety. 

Ve všech formách průvodního textu byl uveden způsob pro odevzdání papírové 

formy ankety. Pro sběr papírových anket bylo stanoveno sběrné místo. Sběrná 

schránka byla umístěna na budově místního zámku a byla označena textem 

Komunitní centrum 

a logy ESF a MPSV. 

Počty odpovědí některé grafy nepřevedly na procenta. Proto byly tyto výsledky dle 

počtu odpovědí přepočteny manuálně a v textu níže jsou již uvedena procenta 

odpovědí. 

Celkový počet navrácených anket v obci Laškov 51 

Po ukončení anketního šetření byly odpovědi z papírově vyplněných anket doplněny 

do Google formuláře a následně byly výsledky ankety generovány prostřednictvím 

grafů a tabulek. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Otázky ankety a shrnutí výsledků:  
1. 
 
 

http://www.namestnahane.cz/


60 
 

 
 
 
Přes 96 % respondentů má trvalé bydliště v Laškově. 
 

 
 
2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Možno zvolit více odpovědí.) 
Sociální status:  
Nejvíce zastoupená skupina respondentů uvedla sociální status zaměstnaný, 
zastoupená 50 %, další početnou skupinu tvoří starobní důchodci, a to 28 %, osoby 
pečující o malé děti a OSVČ mají po 12 %, studenti 6 % a osoby pečující o jiné 
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závislé osoby 4 %.

 
 
3.  
 
 
 
 

 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
Do ankety se zapojilo 36 % osob ve věku 30-49 let, 30 % ve věku 50-64 let, 24 % ve 
věku 65 let a více a pouze 10 % osob ve věku 15-29 let. 
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5.  
 
 
 
 
 
 
 
86 % respondentů se domnívá, že společné aktivity zlepší vztahy v obci.  
 

 
6.  
 
 
 
 
 
 
 
82 % osob má zájem se do společných aktivit zapojit. 
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7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Možno zvolit více odpovědí.) 
 
Skoro 53 % respondentů uvedlo, že se podíleli na kulturních a sportovních aktivitách 
v obci, téměř   30 % na péči o zeleň a necelých 37 % je aktivních v dobrovolnictví a 
spolkové činnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.  
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Zájem o nové informace má 94 % respondentů. 
Dále v otázce číslo 16. je pak patrné, z jakých zdrojů lidé nejčastěji informace čerpají. 
Nejvíce z hlášení rozhlasu 66 %, z webových stránek 60 % z obecní vývěsky 45 % 
a setkávání se na frekventovaných místech 34 % z obecních novin nebo zasedání 
zastupitelstva 28 %. 
 

 
 
9.  
 
 
 
 
 
 
 
Zájem o společnou vizi s ostatními občany má téměř 72 % respondentů, více než 10 
% respondentů to nepovažuje za důležité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.  
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 Přes 60 % respondentů je ochotno pomoci jiným občanům 
 

 
 
11.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Přes 14% obyvatel zná někoho, kdo by dle subjektivního posouzení pomoc 
potřeboval. 

 
12. Návrhy náplně – PRIMÁRNÍ AKTIVITY: 
(Možno zvolit více odpovědí.) 
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Právní poradenství v oblasti rodinného, občanského či pracovního práva by uvítalo 
19,6 – 51 % dotázaných.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dluhové poradenství především týkající se posílení finanční gramotnosti oslovilo 39 
% dotázaných. Témata věnující se rozumnému zadlužování, prevenci předlužování a 
hospodaření domácností uvedlo 15–41 % respondentů. 
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Sociální poradenství ve spektru příspěvků na péči, na bydlení, na kompenzační 
pomůcky a dávky MOP zajímá 31–33 % respondentů. Dávky a příspěvky pro osoby 
pečující o děti do 7 let označilo   19,6 % oslovených.   
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Poradenství v nezaměstnanosti a různé oblasti podpory v této problematice uvedlo 
25,5 – 29,4 % respondentů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programy a aktivity na podporu rodiny označilo jako primární aktivitu nejvíce 
respondentů a to 64 %. 
O motivační programy zaměřené na sociální začlenění a prevenci sociálního 
vyloučení má zájem 58 % dotázaných. 
22 % respondentů má zájem o programy pro osoby ohrožené závislostmi. 
O aktivity zaměřené na prevenci ztráty bydlení projevilo zájem více než 19 % 
respondentů. 
Aktivity pro boj s diskriminací zaujalo přesně 25 %. 
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13. Návrhy náplně – DOPLŇKOVÉ AKTIVITY: 
(Možno zvolit více odpovědí.) 
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Kulturní a multikulturní aktivity 77 %, aktivity pro životní prostředí 62 %, 
výchovně/vzdělávací aktivity 36 %, dobrovolnictví přes 57% 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Aktivity pořádané spolky nebo nové návrhy: 
(Možno zvolit více odpovědí.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nejzajímavější jsou pro respondenty společenské události, které uvedlo 58 % 
dotázaných. 
O kreativní tvorbu a aktivity podporující zdravé tělo a mysl má zájem cca 49 % 
respondentů. 
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Kulinářské či sportovní soutěže zajímají cca 43 % respondentů. 
 

 
 
15.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 
 

(Možno zvolit více odpovědí.) 
 
Představa o tom, co by mohlo KC přinést obci je následující: 
75 % dotázaných očekává zvýšení kontaktu se spoluobčany. 
Přes 60 % očekává nabídku společných aktivit a stmelení občanů 52 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Možno zvolit více odpovědí.) 
Informace lidé v obci čerpají nejvíce z hlášení rozhlasu 66 %, z webových stránek 60 
% z obecní vývěsky 45 % a setkávání se na frekventovaných místech 34 % 
z obecních novin nebo zasedání zastupitelstva 28 %. 
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Výsledky ankety – výstupy  

Téměř 86 % respondentů se domnívá, že společné aktivity v obci zlepší vztahy. 

Skoro 82 % je ochotno se do aktivit zapojit. Dle výsledků ankety se dá předpokládat, 

že polovina respondentů se již dříve zapojovala do aktivit v obci. 

Necelých 72 % považuje společný cíl s ostatními za důležitý. 

Více než 60 % respondentů je ochotno pomoci ostatním a více než 14 % zná 

někoho, kdo dle subjektivního posouzení pomoc potřebuje. 

Téměř polovina by uvítala právní poradenství. Podobný výsledek se ukázal u nabídky 

finanční gramotnosti. 

Poradenství týkající se žádostí o příspěvky, tzv. sociální dávky zaujalo více než 30 % 

dotázaných. 

Poradenství v nezaměstnanosti oslovilo v průměru také 25,5 – 29,4 %. 

Nejvíce, 64 % dotázaných, oslovila nabídka aktivit na podporu rodiny. 

O programy prevence sociálního vyloučení má zájem přes 58,3 % a o programy 

související, programy pro osoby ohrožené závislostmi má zájem skoro 22 %. 

Kulturní aktivity jsou pro obyvatele Laškova nejzajímavější, označilo je 77 % 

respondentů. 

Také aktivity a programy věnující se životnímu prostředí se těší velkému zájmu, 

zájem o tyto činnosti má více než 62 % dotázaných. 

36 %, je pro výchovně/ vzdělávací aktivity. 

Dobrovolnictví se věnuje nebo je ochotno se věnovat 57,4 % respondentů. 

Stejně tak se ukázalo, že i v aktivitách pořádaných spolky a sdruženími je pro občany 

nejdůležitější společenská aktivita. Dále se potvrdilo, že mají občané zájem se 

setkávat při kreativních činnostech a aktivitách věnujících se zdraví fyzickému 

i duševnímu. 

Z ankety vyšlo dále najevo, že mají lidé zájem o sportovní i kulinářské aktivity 

a soutěže. 

Občané očekávají, že aktivity centra přinesou více kontaktu se spoluobčany a prostor 

pro setkávání. 
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2.3. Jednání se zástupci obce, místních spolků a zástupci cílových 

skupin 

Vedení obce komunitní centrum velmi podporuje a dobře zaštiťuje. Obec 

Laškov rekonstruovala prostory bývalého kinosálu v rámci projektu z IROP, 

kde bude komunitní centrum sídlit. Zástupci spolků podporovali vznik 

komunitního centra, které nabídne prostor pro jejich aktivní činnost a nabídne 

také možnost zapojení jejich členů do činnosti KC. Očekáváme vzájemné 

propojení činnosti spolků, jejich členů a ostatních obyvatel obce, umožníme 

seberealizaci jednotlivých osob formou zapojení se do příprav programů 

v podobě využití vlastních schopností a znalostí a přispět tak k naplňování cílů 

projektu. 

 

2.4.  Stručné zhodnocení situace místního koordinátora pro cílovou 

skupinu na základě poznatků a zkušeností ve stávajícím 

společenství 

 

Již při první akci komunitního centra, kurzy břišních tanců „Tančím pro zdravé 

tělo i duši“   byl projeven zájem o dění v komunitním centru ze strany 

uvedených cílových skupin.  

Velká potřeba podpory a možnosti setkávání vyvstává u osamocených 

starších osob. Máme další kurzy cvičení matek s dětmi, zájem mají i naše 

ženy o cvičení na balonech. S dalšími diskusemi se nachází nové aktivity. 

Jedním z požadovaných témat jsou také aktivity zaměřené na využití volného 

času dětí a mládeže. KC bude utvářet volnočasové programy, které budou 

plnit funkci relaxační, regenerační, výchovně a sociálně preventivní. Zaměří se 

na kvalitní realizaci zájmů a potřeb dítěte a mladého člověka prostřednictvím 

aktivit ve volném čase, které patří do oblasti sociálního učení. Hlavní součástí 

volnočasových aktivit jsou především pohybové aktivity a sportovní činnost. 

Tyto aktivity jsou v dostatečné míře realizovány sportovními spolky v obci a 

KC je zajišťovat nebude. KC se zaměří na zájmovou činnost, která bude 

zahrnovat aktivity z oblasti techniky, kreativity, přírodních věd, výtvarného a 

hudebního umění a další výchovně vzdělávací aktivity pro děti a mládež.  

Z prvních měsíců realizace projektu (kdy ovšem ještě nebyly hlavní aktivitou 

projektu realizované akce v komunitním centru) máme zatím zkušenost 

a prvotní dojem, že lidé budou centru otevření a velká část místních obyvatel 

se ráda zapojí do připravovaných programů. 

Z ankety vyplynul zájem o nabídku aktivit na podporu rodin.  aktivit a programů 

týkající se vzdělávacích programů na podporu zaměstnanosti, aktivit 

zaměřených na finanční a počítačovou gramotnost pomocí pořádání kurzů, 
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přednášek, seminářů a workshopů a dalších aktivit na podporu rodičovství. To 

vše bude zúročeno a využito při tvorbě plánů činnosti a realizaci aktivit KC. 

Kulturní aktivity realizují v obci /se zaměřením na seniory/ má rovněž dobrou 

tradici. Opět bude využito při realizaci jeho dosavadních zkušeností. Kulturní 

aktivity budou zaujímat nemalou měrou náplň činnosti KC. Dochází zde 

k setkávání obyvatel a všech cílových skupin, což přispívá k socializaci 

a začlenění zástupců cílových skupin do běžného každodenního i společenské 

dění v obci. 

 

3. Návrhy činností komunitního centra v Laškově 

 
Místní koordinátor (v případech, kdy to bylo zatím možné) mapoval od začátku 

projektu vztahy a potřeby ve společenství. Podpůrnou formou získávání informací 

byl dotazník pro starosty a předsedy spolků, který byl vyplněn před návrhem 

projektu, anketa pro občany obce, konzultace se starostou, oslovení cílových 

skupin, neformální rozhovory. Součástí této práce bylo také vytipování vůdčích nebo 

aktivních osobností. 

Ve společenství Laškov tak začíná postupně vznikat jádro aktivních lidí /jádrová 

skupina/, kteří budou iniciovat další dění a řešení potřeb, budou komunikovat 

s ostatními členy komunity a budou v těsném kontaktu s místním koordinátorem pro 

cílovou skupinu. V anketě mezi lidmi provedené na podzim 2019 v rámci projektu se 

dotázané osoby vyjádřily, že mají zájem zapojit do společných aktivit a jsou ochotni 

pomoci jiným občanům. 

Jádrová skupina bude dle předpokladu organizovat drobné aktivity a tím rozvíjet 

a propojovat celé společenství. Úkolem jádrové skupiny bude být v kontaktu se 

členy komunity, získávat od nich informace, vést dialog, zaznamenávat, co je pro ně 

nejdůležitější, co chtějí změnit a jak. Jádrová skupina se bude dle svých potřeb 

vzdělávat (odborné znalosti, témata, která zajímají lidi z komunity) a bude dávat 

příklad ostatním, že lze život svůj a společenství ovlivňovat. 

Pokud bude společně shledán ve společenství v Laškově problém, budou v 

komunitě společně hledány způsoby řešení s možností zapojit více lidí, skupin, 

spolků, institucí, které jsou běžně dostupné. Místní koordinátor pro cílovou skupinu 

bude pojítkem 

a oporou pro lidi a konkrétní cílové skupiny společenství. Sociální pracovník bude 

fungovat jako odborník, který má znalosti, zkušenosti a možnosti získat informace 

o dané problematice - bude se orientovat v sociálních oblastech, které souvisejí 

s jeho prací (nebo si na tyto oblasti přizve dle potřeb daného společenství vnější 

podporu. Sociální pracovník bude poskytovat základní sociální poradenství a bude 

odkazovat na již konkrétní instituce, které se daným problémem zabývají. Ze 

zjištěných potřeb budou plánovány další aktivity, při kterých se bude setkávat cílová 

skupina s ostatními občany obce i mimo ni. 
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Činnosti realizované v komunitním centru vychází a budou vycházet 

z rozhodnutí členů komunity a z jejich potřeb. Při zjišťování informací pro 

připravovaná KC v rámci ankety s místními občany na podzim 2019 a z dřívějších 

dotazníků zaslaných starostům a spolkům před realizací projektu a dále z osobních 

šetření místního koordinátora mezi cílovými skupinami během realizace projektu 

vyplynulo, o jaké činnosti bude v KC největší zájem ze strany obyvatel a co jim 

chybí. 

 

Pokud jde o primární aktivity komunitního centra, označili dotazovaní v rámci 

provedené ankety na podzim 2019 jako žádané právní poradenství v oblasti 

rodinného, občanského či pracovního práva. Dluhové poradenství týkající se posílení 

finanční gramotnosti by dle ankety též ocenili. Sociální poradenství ve spektru 

příspěvků na péči, na bydlení, na kompenzační pomůcky a dávky MOP (mimořádné 

okamžité pomoci) také zajímá.  

 

 
NÁVRHY ČINNOSTÍ KOMUNITNÍHO CENTRA V LAŚKOVĚ (primární 

aktivity) 

 

V rámci motivačních a vzdělávacích činností a programů navržených na základě 
potřeb společenství v Laškově se bude jednat především o Motivační programy 
přispívající k sociálnímu začlenění nebo k prevenci sociálního vyloučení osob 
v nepříznivé sociální situaci případně další motivační programy, které budou 
vyvstávat z potřeb cílových skupin během realizace projektu.  

Poradenství - hlavním cílem bude skrze individuální a skupinové poradenství 
poskytnout cílovým skupinám projektu pomoc v potřebných oblastech, které 
podpoří jejich sociální začleňování a pomohou jim zapojit se do běžného 
života. Individuální poradenství - bude přístupno cílovým skupinám prostřednictvím 
webových stránek projektu, e-mailu, telefonicky ve vyhrazený čas, popř. osobně (po 
předchozí tel. domluvě v komunitním centru). Příklad témat poradenství (skupinové 
nebo individuální) - dluhové poradenství, praktické formy oddlužení, prevence ztráty 
bydlení, státní příspěvky, řešení nepříznivé sociální situace, prevence sociálního 
vyloučení, řešení krizových situací a pomoc při uplatňování práv a oprávněných 
zájmů. 

Přednáškové a vzdělávací aktivity - přednášky a vzdělávání na dané téma (téma 

vychází z potřeb cílových skupin v Laškově – finanční gramotnost, novinky ze 

sociální oblasti, rodinné vztahy. Na přednášky bude dle potřeby navazovat beseda, 

popř. individuální konzultace. V rámci přednášek bude zapojena cílová skupina 

(vlastní zkušenost, apod.). Předpoklad přednášek: Jak se dále nezadlužovat, 

novinky ze sociální oblasti, rodinné vztahy, trénink paměti, podpora zdraví, 

environmentální výchova a aktivity apod. Přednášky budou reagovat i na aktuální 

témata ve společnosti a povede je v případě potřeby odborník v dané oblasti.  
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 NÁVRHY ČINNOSTÍ KOMUNITNÍHO CENTRA V LAŠKOVĚ 

(primární i doplňkové aktivity) 
 

Kategorie: RODINY S DĚTMI (4-15 let) 

- Rukodělné workshopy, tvořivé a výtvarné dílny – přednášky 

o tradicích, aranžování květin, malování, papírové tvoření 

 

- Ostatní přednášky, semináře, workshopy – správný vývoj dětské 

pohybové soustavy, přednášky cestovatelů s povídáním a promítáním 

fotek, chovatelské dovednosti – chovy domácích mazlíčků – jak se 

staráme o zvířata 

 

- Přednášky na téma péče o zdraví – psychosomatika u dětí, jak 

zachovat zdravá záda, správný vývoj dětské pohybové soustavy 

 

Kategorie: MEZIGENERAČNÍ SETKÁNÍ 

- Čtení pohádek s babičkami 

- Společné tvoření dětí a seniorů 

- Skupinové návštěvy při oslavách – Vánoce, Velikonoce, např. 

povídání a posezení u tradic z období adventu 

- Ochutnávka receptů – společné pečení 

 

Kategorie: PROPOJENÍ SPOLKŮ A VEŘEJNOSTI 

- Spolupráce při pořádání kulturních akcí 

- Sportovní den (pro všechny) – soutěže jednotlivců, týmů, celé 

rodiny, prarodiče + vnoučata 

 

Kategorie: KALENDÁŘ SVÁTKŮ A TÉMAT – Náměty pro společné akce 

22.2.   Masopust (výroba masek, masopustní průvod) 

22. 2.  Den přátelství  

8. 3.   MDŽ  
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11. 3.  Den mozku  

15. 3.  Světový den spotřebitelských práv  

19. 3.  Mezinárodní den invalidů  

20. 3.  Světový den divadla pro děti a mládež  

21. 3.  Vítání jara + Otvírání studánek 

23. 3.  Den meteorologie  

Duben         Velikonoce                     

7. 4.  Světový den zdraví  

22. 4.  Den země                     

Květen  Stavění a kácení máje  - SDH 

Květen Noc kostelů  

4. 5.  Oslavy Sv. Floriána – patron hasičů  

10. 5.  Den matek  

15. 5.  Mezinárodní den rodiny                     

30. 5.           Svátek sousedů  

1. 6.  Den dětí – oslava svátku dětí v zámeckém parku 

21. 6.  Evropský den hudby  

26. 6. Mezinárodní den boje proti drogám a nezákonnému 

obchodování    

27. 6.  Světový den rybářství  

29.6.           Výlet vláčkem s našimi seniory. 

           Loučení se školním rokem a pasování prvňáčků a  

                   školáčků.   Okružní jízda vláčkem   

Srpen  Hodový víkend s hudbou a sousedském posezení 

                    Soutěž o pohár starosty v požárním sportu 

Září  Dny evropského dědictví  

Podzim Dýňobraní  dětí ZŠ a MŠ                     

10. 10. Světový den duševního zdraví  

20.11. Světový den dětí = Výročí úmluvy o právech dítěte 

11.11. Svatý Martin    

                    Adventní výzdoba a dekorace 

Zima  Rozsvěcení vánočního stromu a vánoční jarmark 

29.11. Advent 1. neděle  

3.12.  Mezinárodní den zdravotně postižených  

6.12.  Mikuláš – nadílka, vystoupení dětí ZŠ a MŠ 

                    Ohňostroj, punč, setkávání občanů 

10.12. Mezinárodní den lidských práv  

Prosinec Vánoční svátky-vánoční atmosféra, koledy 
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4 Závěr  

Hlavním cílem komunitního centra bude prostřednictvím individuálního a 

skupinového poradenství, vzdělávání a ostatních aktivit poskytnout cílovým skupinám 

projektu pomoc v potřebných oblastech, které podpoří jejich sociální začleňování a 

pomohou jim zapojit se do běžného života a podpoří sounáležitost v místním 

společenství. 

 

Komunitní centrum v Laškově bude sloužit jako místo setkávání občanů všech 

věkových kategorií a to všem, kdo se chtějí společně setkávat a být aktivní. Ať je to 

rodič, matka, senior či hasič. Je to obyvatel našeho regionu. Naším cílem ale je, aby 

se do komunitního centra nechodili lidé jen pasivně bavit, ale aby se aktivně zapojili 

do jeho života vlastní činností.  

 

 


