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Úvodní slovo  
 
Vážené dámy a pánové, 
 
předkládáme k vaší pozornosti plán rozvoje naší obce na léta 2018 – 2022. Potřeba zpracování 
tohoto dokumentu vychází jak z platného právního rámce zákona o obcích, tak i ze stále rostoucí 
potřeby naší obce shrnout to co se nám daří, ale také to, na čem budeme muset a také chceme 
v následujícím období pracovat. Dalším, byť ne hlavním důvodem je také možnost žádat a 
následně úspěšně získávat dotační prostředky na ty akce, které často výrazně převyšují rozpočet 
obce. Bez shrnutí aktuálního stavu vývoje naší obce a vymezení priorit jejího dalšího vývoje 
by podávání žádostí nebylo smysluplné a koncepční.  
 
Jsem velmi ráda, že jste se do přípravy tohoto plánu také zapojili prostřednictvím provedeného 
dotazníkového šetření. Za vaše náměty a připomínky bych vám chtěla velmi poděkovat. 
S výsledky dotazníkového šetření, které bylo zpracováno v přípravy rozvojového plánu obce, 
se můžete seznámit v jedné z částí tohoto dokumentu.  
 
Tento plán má dvě části, které se liší svou délkou, nikoliv však svým významem. V první části 
najdete informace o tom, jak na tom naše obec je, v druhé pak jakých cílů bychom rádi 
v následujících letech dosáhli.  
 
Příležitosti pro rozvoj naší obce, stejně jako závažnost problémů, které se nás týkají, si 
uvědomujeme. Některé problémy lze odstranit jednoduše, na některé síly naše ani náš rozpočet 
nestačí, u dalších nezáleží jejich řešení pouze na nás, ale je třeba koordinované úsilí více 
institucí a organizací. Současný stav představuje důležitou výzvu k tomu, aby se v naší obci 
žilo dobře. 
 
Výsledky šetření, kterého se zúčastnilo 24 z vás občanek a občanů naší obce se často co do 
zmiňovaných problémů liší. Potěšující je, že se vám ve velké většině žije v naší obci dobře, 
oceňujete blízkost přírody, dobrou dopravní dostupnost a klidný život. Naopak se vám nelíbí 
špatné mezilidské vztahy v obci, nedostupnost některých obchodů a služeb a nezájem obyvatel 
o obec. Někteří z vás dokonce zvolili formu delšího dopisu, kde své připomínky k fungování 
obce formulujete podrobně. Vám všem, kteří jste přispěli k tvorbě této části dotazníku patří můj 
srdečný dík.  
 
Období, na které je tento plán vymezen, představuje velmi dlouhou dobu v našich osobních 
životech i životě naší obce. Uvědomujeme si, že na nás čeká celá řada úkolů, z nich některé 
opravdu nejsou snadné a není jisté, zda se je podaří v tomto období naplnit. Věříme však, že se 
díky koordinovanému úsilí a vaší angažované pomoci se nám podaří to, aby naše obec byla 
příjemným a bezpečným místem pro život s vyhovující infrastrukturou a dostupnějšími 
veřejnými službami.  
 
Vaše starostka 
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1. Území 
 
Území obce Prackovice nad Labem se rozkládá na levém břehu řeky Labe a spojuje katastr 
Prackovic a Litochovic, které leží jižně od Prackovic. Obec se nachází zhruba pět kilometrů 
severně od Lovosic, do jejichž správního obvodu spadá. Směrem na jih sousedí s Malými 
Žernosekami, na západ s obcí Velemín a Řehlovice a na sever s Dolními Zálezly. Přes řeku 
Labe sousedí s obcí Libochovany.  
 
Do konce 12. století bylo území obce majetkem krále. První písemná zmínka dle Historického 
lexikonu obcí zazněla o Litochovicích v roce 1272 a o Prackovicích nad Labem v roce 1352, 
dle jiného zdroje o Prackovicích jako o Brodčicích již v roce 1005 jako o brodu na cestě mezi 
Teplicemi a Litoměřicemi. Litochovice byly zmíněny v souvislosti s majetkem kláštera 
premonstrátek v Chotěšově u Plzně, Prackovice pak v soupise papežských desátek z 
litoměřického děkanátu. O území je však také zmínka z roku 1319 jako o majetku klášteru 
benediktinek v Teplicích, které zde nechaly postavit kostel sv. Matouše. Obec leží na tzv. Solné 
(srbské) stezce, která nese název podle obchodování se solí (dovoz po Labi ze Saska do Čech).  
 
Nejstarší zdejší kosterní nálezy se datují až do přelomu 9. a 10. století, ale oblast v okolí tzv. 
Brány Čech byla osídlena pravděpodobně již v pravěku, neboť zde panovaly příhodné 
podmínky pro život. V okolí sídel existuje řada archeologických nalezišť. Po husitských 
válkách spadala obec do majetku Jakoubka z Vřesovic, po třicetileté válce Nosticů, za jejichž 
panování patřila pod Velké Žernoseky. Koncem 19. století majetek v oblasti Libochovanska 
připadl rodu Silva-Tarouců. Během druhé světové války spadaly Prackovice pod Německou, 
resp. Velkoněmeckou říši.  
 
V současnosti tvoří Prackovice nad Labem dvě části obce a stejně tak dvě katastrální území 
s celkovou rozlohou 8,1 km2. Obec je součástí okresu Litoměřice a Ústeckého kraje. Na počátku 
roku 2016 měla 619 obyvatel, takže na 1 km2 připadalo 74,2 obyvatel, což bylo méně než na 
úrovni celé ČR (134), Ústeckého kraje (155) i okresu Litoměřice (115 obyvatel na km2). 
Průměrná nadmořská výška obce je 170 m n. m (145-543 m n. m.).  
 
Tab. 1.1: Základní informace o obci Prackovice nad Labem (k 1. 1. 2016) 
Název: Obec Prackovice nad L. 

Sídlo: 
Prackovice n. L. čp.54, 
411 33 Prackovice n. L. Počet obyvatel: 619 

Rozloha: 8,1 km2 IČ: 00264229 
Hustota osídlení: 76,4 obyvatel/ km2 Telefon: 416 539 091 
Počet částí obce: 2 E-mail: ou.prackovice@mybox.cz 

Počet katastrálních území: 2 Oficiální www: http://www.prackovice-
litochovice.cz/ 

Pramen: Malý lexikon obcí – 2016, ČSÚ, Praha, 2016; http://www.prackovice-litochovice.cz/ 
 
 
  



 

4 
 

2. Obyvatelstvo 
 
Základní charakteristikou území jakékoliv velikosti je obyvatelstvo, vývoj jeho počtu 
z dlouhodobého i krátkodobého hlediska, pohyb obyvatel a také jeho struktura. 
 

2.1. Vývoj počtu obyvatel 
 
Z níže uvedeného grafu vyplývá, že se počet obyvatel v obci Prackovice nad Labem v době 
moderního statistického zjišťování podstatně měnil. Nejvíce obyvatel žilo v obci při sčítání lidu 
v roce 1930, a to téměř 900. Válečné i poválečné události (odsun německého obyvatelstva) 
vedly k výraznému snížení počtu obyvatel až pod hranici 700 osob. Druhého maxima ve 
sledovaném období bylo dosaženo již v roce 1961, avšak od té doby počet obyvatel v obci 
ubýval až do počátku devadesátých let. V roce 1991 bylo dosaženo minima za celé sledované 
období, neboť počet obyvatel klesl pod 500. V následujících dvou dekádách počet obyvatel 
v obci sice rostl, ale ani při posledním sčítání lidu nedosáhl 600 obyvatel. V roce 2011 žilo 
v obci o 50 obyvatel méně než v roce 1869 (poklesl téměř o 8 %). 
 
Obr. 2.1: Vývoj počtu obyvatel v obci Prackovice nad Labem v letech 1869-2011 

 
Pramen: Historický lexikon obcí České republiky 1869–2005, ČSÚ, 2007; Sčítání lidu, domů a bytů 2011 – 
předběžné výsledky, Praha, 2011 
 
Z obrázku č. 2.2 lze sledovat vývoj počtu obyvatel v kontextu vývoje jejich počtu v okrese, 
kraji a ČR v dnešním územním vymezení. Dynamika vývoje počtu obyvatel v obci Prackovice 
nad Labem nedosahovala zdaleka intenzity v Ústeckém kraji, kde se počet obyvatel do roku 
1930 zvýšil 1,8krát. Vývoj byl však velmi podobný tomu na úrovni okresu Litoměřice i celé 
České republiky (maximum v roce 1930 bylo zhruba na úrovni 140 % stavu v roce 1869). 
Poválečný propad počtu obyvatel byl však v celém Ústeckém kraji mnohem výraznější než na 
republikové úrovni. V okrese Litoměřice byl počet obyvatel dokonce při sčítání v roce 1950 
nižší než na počátku sledovaného období, v Prackovicích pouze o 6,6 % vyšší. Zatímco na 
vyšších územních úrovních docházelo od padesátých let k nárůstu počtu obyvatel, 
v Prackovicích nad Labem ubýval počet obyvatel od šedesátých až do konce osmdesátých let 
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minulého století a až v těch devadesátých se propad zastavil a nastal velmi mírný nárůst. Ten 
se zintenzivnil v posledním desetiletí a růst počtu obyvatel byl rychlejší než v okrese, kraji i 
v České republice. I přes toto zvýšení však nebylo v obci dosud dosaženo stavu populace z roku 
1869. 
 
Obr. 2.2: Vývoj počtu obyvatel v obci Prackovice nad Labem, v okrese Litoměřice, v Ústeckém kraji a v ČR 
v letech 1869-2011 (bazický index – rok 1869 = 100%) 

 
Pramen: Historický lexikon obcí České republiky 1869–2005, ČSÚ, 2007; Sčítání lidu, domů a bytů 2011 – 
předběžné výsledky, Praha, 2011; vlastní výpočty 
 
Důvodem úbytku počtu obyvatel před rokem 1991 byla především migrace; v sedmdesátých 
letech se dle statistik odstěhovalo celkem 55 osob a tento pokles nestačil vyrovnat ani vysoký 
přirozený přírůstek ve výši 48 osob. V osmdesátých pak emigrovalo o 43 obyvatel více, než se 
přistěhovalo, a navíc nastal i přirozený úbytek počtu obyvatel (o 30 osob). Avšak po roce 1991 
začala být obec migračně zisková (v devadesátých letech nárůst migrací o 39 osob, přirozený 
pohyb však nárůst počtu obyvatel redukoval o 18 osob). Trend intenzivního nárůstu počtu 
obyvatel, který byl v relativním vyjádření vyšší než na všech ostatních sledovaných územních 
úrovních, vydržel i v prvním desetiletí 21. století. Vývoj v posledních deseti letech dle průběžné 
evidence počtu obyvatel zachycuje obrázek č. 2.3. 
 
Od roku 2006 do roku 2010 vykazoval vývoj počtu obyvatel rostoucí tendenci a maximálního 
počtu osob trvale žijících v Prackovicích nad Labem bylo dosaženo v roce 2009 (613 osob). Po 
opravě údajů v důsledku sčítání lidu v roce 2011 se vykazovaný stav statisticky výrazně snížil 
na 586 osob. V posledních čtyřech letech však opět počet obyvatel rostl a již v roce 2013 dosáhl 
612 osob. I přes mírný pokles v posledních dvou letech se jejich počet udržel nad hranicí 600 
obyvatel. V posledních dvou letech počet obyvatel plynule roste, přičemž se na konci roku 2017 
dostává již k hranici 650 trvale žijících osob. Nicméně zveřejňované statistické údaje jsou 
zastaralé a tyto skutečnosti zatím nereflektují. 
Jak ukazuje obr. 2.4, jsou výkyvy v počtu obyvatel v malých obcích v krátkodobém časovém 
období mnohem výraznější než ve větších územích, avšak trendy jsou hodně podobné. Rovněž 
v okrese, kraji i v ČR počet obyvatel do roku 2010 rostl a po poklesu v roce 2011 zapříčiněném 

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

130,0

140,0

150,0

160,0

170,0

180,0

190,0

1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011

Ba
zic
ký
	in

de
x	
(r
ok
	1
86

9=
10

0	
%
)

Rok

Prackovice	nad	Labem Okres	Litoměřice Ústecký	kraj ČR



 

6 
 

statistickou opravou spíše stagnoval. Za celé sledované období se počet obyvatel v kraji mírně 
snížil, v ČR vzrostl o více než 2 %, v okrese Litoměřice o 5 % a v Prackovicích nad Labem 
téměř o 8 %. 
Obr. 2.3: Vývoj počtu obyvatel v obci Prackovice nad Labem v letech 2006-2015 (vždy k 31.12.) 

 
Pramen: Databáze demografických údajů za obce ČR, ČSÚ, Praha, 2016 
 
Obr. 2.4: Vývoj počtu obyvatel v obci Prackovice nad Labem, v okrese Litoměřice, v Ústeckém kraji a v ČR 
v letech 2006-2015 (bazický index – rok 2006 = 100%) 

 
Pramen: Databáze demografických údajů za obce ČR, ČSÚ, Praha, 2016; Demografická ročenka okresů 2006-
2015, ČSÚ, Praha, 2016; Demografická ročenka krajů 2006-2015, ČSÚ, Praha, 2016; vlastní výpočty 
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2.2. Pohyb obyvatel 
 
Vývoj počtu obyvatel měřený ke konci jednotlivých let se odvíjí od přirozeného a 
mechanického pohybu obyvatel, tedy od počtu živě narozených a zemřelých (přirozený pohyb), 
přistěhovalých a vystěhovalých (mechanický pohyb) v daném území. Tabulka č. 2.1 ukazuje 
vývoj přirozené měny v letech 2006-2015 v obci Prackovice nad Labem včetně hrubých měr, 
tedy přepočtu absolutních hodnot na počet obyvatel středního stavu  
(k 1. 7. daného roku). Za posledních deset let se v obci narodilo celkem 47 dětí (bráno dle 
trvalého bydliště matky v době narození dítěte), takže průměrně téměř 5 dětí za rok. Zemřelo 
celkem 64 osob, tzn. průměrně přes 6 osob za rok. Přirozený přírůstek tedy činil -17 obyvatel a 
ve svém relativním vyjádření za celé sledované období -2,9 promile. Ztráta populace přirozenou 
měnou byla výraznější v posledních pěti letech. Ve srovnání s předchozím obdobím 2006-2010 
se porodnost mírně snížila, zatímco úmrtnost vzrůstal, čímž se přirozený úbytek počtu obyvatel 
prohloubil. 
 
Tab. 2.1: Vývoj počtu živě narozených, zemřelých a přirozeného přírůstku obyvatel v obci Prackovice nad 
Labem v letech 2006-2015 

Rok Počet živě 
narozených 

Počet 
zemřelých 

Přirozený 
přírůstek 

Hrubá míra (v ‰) 

porodnosti úmrtnosti přirozeného 
přírůstku 

2006 5 3 2 9,0 5,4 3,6 
2007 7 6 1 12,4 10,6 1,8 
2008 2 5 -3 3,4 8,6 -5,2 
2009 9 8 1 14,9 13,3 1,7 
2010 1 8 -7 1,6 13,1 -11,5 

Průměr 
2006 - 2010 4,8 6,0 -1,2 8,2 10,3 -2,1 

2011 5 8 -3 8,6 13,7 -5,1 
2012 6 2 4 10,1 3,4 6,7 
2013 4 8 -4 6,6 13,2 -6,6 
2014 0 9 -9 0,0 14,8 -14,8 
2015 8 7 1 13,3 11,6 1,7 

Průměr 
2011 - 2015 4,6 6,8 -2,2 7,7 11,4 -3,7 

Pramen: Databáze demografických údajů za obce ČR, ČSÚ, Praha, 2016, vlastní výpočty 
 
Srovnání s vývojem v okrese Litoměřice, s Ústeckým krajem a ČR nabízí obrázek č. 2.5. Je 
z něho patrné, že v obci Prackovice nad Labem panují podstatně horší podmínky z hlediska 
porodnosti než jinde v okrese, kraji i v ČR, ale průměrné úmrtnostní podmínky jako v okrese a 
kraji, nicméně opět horší než v ČR. Z těchto dat tedy vyplývá, že přirozená měna se podílí na 
úbytku počtu obyvatel obce, a to intenzivnějším než na úrovni vyšších územních celků.  
 
Tabulka 2.1 zachycuje vývoj počtu přistěhovalých, vystěhovalých a migračního salda, tedy 
rozdílu mezi počtem přistěhovalých a vystěhovalých, v Prackovicích nad Labem v letech 2006-
2015. Je patrné, že migrace se na změnách v počtu obyvatel podílí mnohem více než přirozený 
přírůstek. Během posledních deseti let se do obce přistěhovalo 224 osob, tj. průměrně 22 ročně, 
kdežto vystěhovalo se pouze 132 obyvatel obce, tedy 13 ročně. První pětileté období bylo 
migračně aktivnější než posledních pět let. Zatímco v letech 2006-2010 vzrostl počet obyvatel 
v důsledku pozitivní migrace o 63 osob, tedy průměrně ročně přibylo do obce téměř 13 
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obyvatel, v letech 2011-2015 vzrostl o 29 osob, tj. pouze o tři obyvatele ročně. Průměrná roční 
hrubá míra migračního salda činila v prvních pěti letech více než 20 promile, v posledních pěti 
pak již necelých 10 promile. I tak šlo o velmi vysoké hodnoty ve srovnání s ostatními územními 
celky. 
 
Obr. 2.5: Průměrná roční hrubá míra porodnosti a úmrtnosti v obci Prackovice nad Labem, v okrese 
Litoměřice, v Ústeckém kraji a v ČR v letech 2006-2015 

 
Pramen: Databáze demografických údajů za obce ČR, ČSÚ, Praha, 2016; Demografická ročenka okresů 2006-
2015, ČSÚ, Praha, 2016; Demografická ročenka krajů 2006-2015, ČSÚ, Praha, 2016; vlastní výpočty 
 
Tab. 2.2: Vývoj počtu přistěhovalých a vystěhovalých obyvatel v obci Prackovice nad Labem v letech 2006-
2015 

Rok Přistěhovalí Vystěhovalí 
Migrační saldo 

absolutně relativně 
2006 20 11 9 16,2 
2007 19 9 10 17,7 
2008 34 8 26 44,6 
2009 27 9 18 29,8 
2010 19 19 0 0,0 

Průměr 2006 - 
2010 23,8 11,2 12,6 21,6 

2011 14 8 6 10,3 
2012 31 19 12 20,2 
2013 26 12 14 23,1 
2014 20 20 0 0,0 
2015 14 17 -3 -5,0 

Průměr 2011 - 
2015 21,0 15,2 5,8 9,7 

Pramen: Databáze demografických údajů za obce ČR, ČSÚ, Praha, 2016, vlastní výpočty 
 
Zhodnocení „normálnosti“ vývoje pohybu obyvatel umožňuje porovnání průměrných ročních 
hrubých měr podílejících se na změnách v počtu obyvatel v obci Prackovice nad Labem, 

8,0

10,810,9
11,1

10,8 10,710,7
10,2

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

HMP HMÚ

Pr
ům

ěr
ná
	h
ru
bá
	m

íra
	p
or
od

no
st
i	a
	

úm
rt
no

st
i	(
v	
‰

)

Prackovice	nad	Labem Okres	Litoměřice Ústecký	kraj ČR



 

9 
 

v okrese Litoměřice, v Ústeckém kraji a v ČR v následujícím obrázku. Počet obyvatel 
přirozenou měnou v Prackovicích v posledních deseti letech ubýval výrazně více než v okrese 
(v kraji i v ČR byl kladný, i když velmi nízký). Nesrovnatelně vyšší však byla v obci intenzita 
migrace vyjádřená průměrnou roční výší hrubé míry migračního salda, které za posledních 
deset let dosahovalo 15,6 promile, zatímco v okrese necelých 3 promile obdobně jako v ČR, i 
když zde jde pouze o zahraniční stěhování, a v kraji činila hrubá míra pouze 1,1 promile. 
Migrační přírůstek v Prackovicích nad Labem byl tedy za posledních deset let mnohem 
výraznější než v jiných územích ČR, což hovoří o značné atraktivitě obce pro život. A je to 
právě migrace, která změny v počtu obyvatel ovlivňuje v obci především. Hrubá míra 
celkového přírůstku byla rovněž podstatně vyšší než na ostatních územních úrovních a 
dosahovala téměř 13 promile, kdežto jinde se pohybovala na úrovni jednotek promile.  
 
Obr. 2.6: Průměrné roční hrubé míry přirozeného přírůstku, migračního salda a celkového přírůstku v obci 
Prackovice nad Labem, v okrese Litoměřice, v Ústeckém kraji a v ČR v letech 2006-2015 

 
Pramen: Databáze demografických údajů za obce ČR, ČSÚ, Praha, 2016; Demografická ročenka okresů 2006-
2015, ČSÚ, Praha, 2016; Demografická ročenka krajů 2006-2015, ČSÚ, Praha, 2016; vlastní výpočty 
 

2.3. Struktura obyvatelstva 
 
Důležité pro ekonomický rozvoj obce je nejen to, kolik obyvatel v ní žije, ale také jaká je 
struktura obyvatelstva např. z hlediska věku, vzdělání a ekonomické aktivity, neboť právě 
složení populace obce je rozhodující i pro formulování aktivit, které by měly být v obci 
realizovány. 
 

2.3.1. Struktura obyvatelstva podle věku 
 
Následující tabulka 2.3 zachycuje věkovou strukturu obyvatel obce Prackovice nad Labem 
v roce 2011 a v roce 2001, tedy v letech, kdy proběhlo celostátní sčítání lidu, neboť to jsou 
hlavní zdroje, ze kterých lze věkovou strukturu do úrovně obcí analyzovat v delším časovém 
horizontu a sledovat, k jakým změnám v daném období došlo. V roce 2011 žilo v Prackovicích 
nad Labem dle sčítání lidu celkem 582 obyvatel, což bylo o 14,8 % více než při sčítání v roce 
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2001 (v okrese došlo k nárůstu počtu obyvatel o 4,4 %, v kraji o 1,2 % a v ČR o 3,2 %). Nárůst 
počtu obyvatel mezi jednotlivými censy byl tedy mnohem výraznější než na ostatních vyšších 
územních úrovních. Z celkového počtu obyvatel bylo 80 dětí, což představovalo 13,7 %. Od 
roku 2001 se počet dětí žijících v obci téměř nezměnil, ale jejich podíl klesl, což byl obdobný 
trend zjištěný i v případě okresu Litoměřice, Ústeckého kraje i celé ČR. Podíl dětí v obci byl 
v roce 2001 i v roce 2011 ve srovnání s ostatními sledovanými územími nejnižší.  
 
Tab. 2.3: Struktura obyvatelstva v obci Prackovice nad Labem, v okrese Litoměřice, v Ústeckém kraji a v 
ČR podle věkových skupin 

Území/věková kategorie/ukazatel 
1. 3. 2001 26. 3. 2011 

abs. % abs. % 

Prackovice 
nad Labem 

0–14 let 79 15,6 80 13,7 
15–64 let 359 70,8 415 71,3 
65 a více let 69 13,6 87 14,9 
celkem 507 100,0 582 100,0 
index stáří 87,3 108,8 
index ekonomického zatížení 41,2 40,2 

Okres 
Litoměřice 

0–14 let 18551 16,2 17851 15,0 
15–64 let 80313 70,3 83092 69,6 
65 a více let 15395 13,5 18365 15,4 
celkem 114259 100,0 119308 100,0 
index stáří 83,0 102,9 
index ekonomického zatížení 42,3 43,6 

Ústecký kraj 

0–14 let 138 864 16,9 127 079 15,3 
15–64 let 581 261 70,9 582 885 70,2 
65 a více let 100 094 12,2 120 407 14,5 
celkem 820 219 100,0 830 371 100,0 
index stáří 72,1 94,7 
index ekonomického zatížení 41,1 42,5 

Česká 
republika 

0–14 let 1 654 862 16,2 1 527 670 14,5 
15–64 let 7 161 144 70,0 7 360 249 69,7 
65 a více let 1 414 054 13,8 1 674 295 15,9 
celkem 10 230 060 100,0 10 562 214 100,0 
index stáří 85,4 109,6 
index ekonomického zatížení 42,9 43,5 

Pramen: Sčítání lidu, domů a bytů 1. 3. 2001, ČSÚ, Praha, 2002; Sčítání lidu, domů a bytů 26. 3. 2011 – předběžné 
výsledky, ČSÚ, Praha, 2012, vlastní výpočty 
 
Na rozdíl od vývoje na ostatních územních úrovních vzrostl v Prackovicích nad Labem počet i 
podíl obyvatel ve věku 15-64 let. Naopak obdobně jako jinde byl v obci zaznamenán nárůst 
významu složky seniorů, tedy osob starších 65 let, kterých v ČR dlouhodobě přibývá. 
V Prackovicích nad Labem byl však nárůst jejich počtu nejvyšší ve srovnání s ostatními celky 
(o 26 %, ostatní maximálně o 20 %), takže došlo k tomu, že se výrazně zvýšil i index stáří, tedy 
poměr mezi osobami staršími 65 let a dětmi do 15 let. Stárnutí obyvatelstva v obci je zhruba 
stejně intenzivní jako na úrovni celé ČR, ale mnohem intenzivnější než v jiných částech okresu, 
i když také zde se index stáří zvýšil a počet seniorů již v roce 2011 převyšoval počet dětí. 
V Ústeckém kraji zůstal index stáří pod hodnotou 100 i při posledním sčítání lidu. 
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V případě ukazatele „index ekonomického zatížení“ lze sledovat nárůst hodnoty u všech 
sledovaných území právě s výjimkou Prackovic nad Labem. Počet dětí a seniorů se tedy 
nezvýšil intenzivněji než počet obyvatel v produktivním věku a z tohoto hlediska je situace 
v obci příznivější.  
 
Strukturu obyvatel dle věku lze sledovat na úrovni obcí i v posledních pěti letech. Z následující 
tabulky vyplývá pozitivní trend především z hlediska rostoucího podílu dětí do 15 let, a to 
v Prackovicích nad Labem rychlejším tempem než na ostatních územních úrovních. Nicméně i 
přes tento intenzivnější přírůstek mladých lidí jich žije v obci obdobný podíl jako jinde. Na 
druhé straně počet seniorů vzrostl v posledních pěti letech rychleji než v ostatních sledovaných 
územích a dosáhl téměř pětinového podílu. Naopak počet i podíl produktivní složky populace 
ve věku 15-64 let v obci podstatně klesl, čímž se výrazně zhoršil index ekonomického zatížení 
obce ve srovnání s rokem 2011. Tehdy byl tento index nižší než v okrese, kraji i v ČR, v roce 
2015 byl však již nejvyšší.  
 
Tab. 2.4: Struktura obyvatelstva v obci Prackovice nad Labem podle věkových skupin v období 2011-2015 
(vždy k 31. 12.) 

Území/věková kategorie/ukazatel 
2011 2015 

abs. % abs. % 

Prackovice 
nad Labem 

0–14 let 83 14,2 94 15,6 
15–64 let 411 70,1 391 65,1 
65 a více let 92 15,7 116 19,3 
celkem 586 100,0 619 100,0 
index stáří 110,8 123,4 
index ekonomického zatížení 42,6 53,7 

Okres 
Litoměřice 

0–14 let 18 090 15,2 18 871 15,9 
15–64 let 82 355 69,1 78 490 65,9 
65 a více let 18 805 15,8 21 801 18,3 
celkem 119 250 100,0 119 034 100,0 
index stáří 104,0 115,5 
index ekonomického zatížení 44,8 51,8 

Ústecký kraj 

0–14 let 127 990  15,5 130 213  15,8 
15–64 let 577 193  69,7 547 147  66,5 
65 a více let 122 843  14,8 145 466  17,7 
celkem 828 026  100,0 822 826  100,0 
index stáří 95,6 111,7 
index ekonomického zatížení 43,5 50,4 

Česká 
republika 

0–14 let 1 541 241  14,7 1 623 716  15,4 
15–64 let 7 262 768  69,1 6 997 715  66,3 
65 a více let 1 701 436  16,2 1 932 412  18,3 
celkem 10 505 445  100,0 10 553 843  100,0 
index stáří 110,4 119,0 
index ekonomického zatížení 44,6 50,8 

Pramen: Veřejná databáze, ČSÚ, Praha, 2016; Demografická ročenka okresů 2006-2015, ČSÚ, Praha, 2016; 
Demografická ročenka krajů 2006-2015, ČSÚ, Praha, 2016; vlastní výpočty 
 
Výrazně se zvýšil také index stáří. Zatímco v roce 2011 připadalo na sto dětí 110 seniorů, v roce 
2015 to bylo již 123 osob starších 65 let. Index stáří nepřekročil na rozdíl od Prackovic hodnotu 
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120 ani na úrovni celé ČR, i když zde se jí přiblížil nejvíce ve srovnání s okresem a krajem. Je 
tedy možné konstatovat, že obyvatelstvo v Prackovicích nad Labem stárne rychleji než jinde 
v okrese, kraji a ČR, a to především na úkor ekonomicky aktivní populace. 
 

2.3.2. Struktura obyvatelstva podle vzdělání 
 
Sčítání lidu tentokrát jako jediný zdroj umožňuje analyzovat populaci obce z hlediska vzdělání. 
Následující tabulka zachycuje vzdělanostní strukturu podle hlavních čtyř kategorií v roce 2011 
a je z ní zřejmé, že vzdělanostní struktura v Prackovicích nad Labem je výrazně horší než 
v jiných částech republiky. Osob s nejvýše základním vzděláním bylo z celkového počtu 502 
obyvatel starších 15 let zjištěno 138, což představuje 27,6 % (v roce 2001 se jednalo o 37,4 %), 
tedy výrazně více než v okrese, kraji i ČR. Od roku 2001 ubyl podíl osob s nejvýše základním 
vzděláním ve všech vyšších sledovaných územích zhruba stejným tempem (v ČR žilo tehdy 
23,7 % obyvatel s nejvýše základním vzděláním, v kraji 28,7 % a v okrese 27,2 %), v obci 
Prackovice nad Labem však podstatně rychleji (téměř o 10 procentních bodů). 
 
Tab. 2.4: Struktura obyvatel obce Prackovice nad Labem, okresu Litoměřice, Ústeckého kraje a ČR  
k 26. 3. 2011 podle vzdělání 

Vzdělanostní kategorie 
Prackovice nad Labem Okres 

Litoměřice 
(%) 

Ústecký 
kraj (%) 

ČR  
(%) abs. % 

základní 138 27,6 21,8 24,1 19,1 
střední bez maturity 215 42,7 37,6 37,2 34,9 
střední s maturitou 126 25,1 31,7 30,3 32,9 
vysokoškolské 23 4,6 9,0 8,4 13,2 
celkem 502 100,0 100,0 100,0 100,0 

Pramen: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, ČSÚ, Praha, 2012 – předběžné výsledky, vlastní výpočty 
 
Více je mezi obyvateli obce Prackovice nad Labem také osob s výučním listem; ty tvoří největší 
skupinu a představují více než dvě pětiny všech obyvatel obce (v roce 2001 to bylo o něco více 
– 47,0 %). Jejich podíl byl opět vyšší než v ostatních územích a bylo tomu tak i v roce 2001, 
neboť osoby se středním vzděláním bez maturity tvořily v okrese pouze 40,9 %, v kraji 40,1 % 
a v ČR 38,6 %. Ve všech sledovaných územích však tato kategorie dle vzdělání kumuluje stále 
největší podíl obyvatel.  
 
Naopak pouze čtvrtina občanů obce ve srovnání s více než 30 % u ostatních území dosáhlo 
středoškolského vzdělání s maturitou (25,1 %, v roce 2001 to bylo pouze 12,9 %, což bylo 
opravdu výrazně méně než v okrese – 26,2 %, kraji – 25,7 % i v ČR – 28,7 %). Velmi nízký 
byl v Prackovicích nad Labem také podíl vysokoškoláků, kteří tvořili 4,6 % všech obyvatel 
obce starších 15 let (v roce 2001 to bylo jen 2,3 %, tedy rovněž podstatně méně než v kraji – 
5,5 %, v okrese – 5,7 % i na republikové úrovni – 8,8 %). Ve srovnání s průměrem ČR byl 
v obci podíl vysokoškoláků třetinový, což je však charakteristické pro menší obce v zázemí 
velkých měst. Podprůměrný byl podíl vysokoškoláků i ve srovnání s okresem a krajem. 
 

2.3.3. Struktura obyvatelstva podle náboženského vyznání 
 
Zajímavou charakteristikou obyvatelstva je i jeho struktura dle náboženského vyznání. Z níže 
uvedené tabulky vyplývá, že religiozita v Ústeckém kraji, okrese Litoměřice i v Prackovicích 
nad Labem je velmi nízká ve srovnání s průměrem ČR. Věřících žilo v obci necelých 7 % (v 
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roce 2001 bylo věřících 10,8 %, tedy také podstatně méně než v okrese – 18,1 %, kraji – přes 
15 %, ale rovněž mnohem méně než v ČR – 32,1 %). Ze všech věřících se nejvíce obyvatel 
hlásilo k římskokatolické církvi (20,5 % všech věřících, v roce 2001 to bylo 90,9 %, v okrese i 
kraji více než ¾ věřících a v ČR 83,4 %). 
 
Tab. 2.5: Struktura obyvatel obce Prackovice nad Labem, okresu Litoměřice, Ústeckého kraje a ČR  
k 26. 3. 2011 podle náboženského vyznání 

Náboženské vyznání 
Prackovice nad Labem Okres 

Litoměřice 
(%) 

Ústecký 
kraj (%) 

ČR  
(%) abs. % 

Věřící nehlásící se k církvi 25 4,3 4,7 4,8 6,7 
Věřící hlásící se k církvi 14 2,4 6,3 5,2 13,9 

Církev římskokatolická 8 1,4 3,5 2,8 10,3 
Českobratrská církev evangelická 1 0,2 0,5 0,2 0,4 

Bez náboženské víry 226 38,8 42,9 43,8 34,2 
Neuvedeno 317 54,5 46,2 46,1 45,2 
Celkem 582 100,0 100,0 100,0 100,0 

Pramen: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, ČSÚ, Praha, 2012 – předběžné výsledky, vlastní výpočty 
 
Zatímco v Prackovicích nad Labem žilo 38,8 % obyvatel bez vyznání (v roce 2001 přes 80 %) 
a v okrese i kraji překračoval podíl osob bez náboženské víry dvě pětiny, v ČR tvořili nevěřící 
zhruba třetinu. V roce 2001 byla situace výrazně odlišná, neboť vyznání neuvedla méně než 
desetina obyvatel, takže bez vyznání tehdy byla více než ¾ obyvatel okresu i kraje a v případě 
celé ČR šlo o necelých 60 %. V roce 2011 však svůj vztah k náboženství a církvím neuvedlo 
vysoké procento respondentů, přitom v Prackovicích nad Labem to bylo podstatně více než 
v okrese, kraji i ČR. 
 

3. Bydlení 
 
Další důležitou charakteristikou obydleného území je domovní či bytový fond, u něhož lze 
sledovat díky sčítání lidu, domů a bytů také další vlastnosti jako je např. stáří domovního fondu, 
vybavenost bytů, jejich vlastnictví apod., a to až do úrovně obcí. V následujícím textu však 
bude analyzován pouze vývoj počtu domů, resp. bytová výstavba v posledních deseti letech.  
 
Moderní sčítání lidu, domů a bytů umožňuje zpětně až do úrovně obce analyzovat vývoj počtu 
domů. Počet domů v Prackovicích nad Labem do roku 1930 rostl, i když velmi pozvolna a příliš 
se nezměnil ani ve třicátých a čtyřicátých letech. Od roku 1961 byly sledovány pouze trvale 
obydlené domy, takže došlo statisticky ke snížení počtu vykazovaných domů a jejich počet se 
v podstatě až do roku 1980 neměnil. Velké změny nenastaly ani v osmdesátých letech, i když 
do počtu domů byly v roce 1991 již započteny i ty trvale neobydlené. Až v posledním desetiletí 
začala intenzita bytové výstavby růst a počet domů v obci dosáhl svého dosavadního maxima 
(182 domů). Od počátku sledovaného období se počet domů zvýšil o 57, tj. o 45,6 %. V obci je 
velmi vysoké průměrné stáří domů, a to 67,6 let (v roce 2011), což je nejvíce ze všech obcí 
v SO ORP Lovosice. 
 
Obr. 3.1: Vývoj počtu domů v obci Prackovice nad Labem v letech 1869-2011 
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Pramen: Historický lexikon obcí České republiky 1869–2005, ČSÚ, 2007; Sčítání lidu, domů a bytů, Praha, 2012 
 
Následující graf zachycuje vývoj počtu domů ve srovnání s vývojem v okrese, kraji a ČR. Je 
patrné, že růst počtu domů do roku 1921 byl v obci obdobný jako v okrese i v průměru v celé 
ČR, ale pomalejší než v kraji. Zatímco největší počet domů v obci stál v roce 1930, v ostatních 
územních jednotkách to bylo až v roce 1950. Pokles počtu domů v padesátých letech nebyl 
v Prackovicích nad Labem tak výrazný jako v okrese či v kraji. Avšak zatímco od počátku 
osmdesátých let začal v ČR počet domů intenzivně růst, v Ústeckém kraji a jeho okresech tomu 
tak nebylo, takže od počátku sledovaného období vzrostl počet domů v kraji i v okrese zhruba 
o 60 %, kdežto v ČR se zdvojnásobil. Intenzita výstavby v Prackovicích nad Labem byla 
obdobná jako v okrese i kraji, ale za celé období přibylo pouze necelých 50 % domů. Tento 
vývoj byl odlišný od vývoje některých obcí sousedících s Prackovicemi. Např. v Malých 
Žernosekách se počet domů během sledovaného období zvýšil 4,5krát, přičemž k největšímu 
nárůstu počtu domů došlo ve dvacátých letech minulého století.  
 
Obr. 3.2: Vývoj počtu domů v obci Prackovice nad Labem, v okrese Litoměřice, v Ústeckém kraji a v ČR 
v letech 1869-2011 (bazický index, rok 1869 = 100 %) 
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Pramen: Historický lexikon obcí České republiky 1869–2005, ČSÚ, 2007; Sčítání lidu, domů a bytů, Praha, 2012 
 
Intenzitu bytové výstavby v posledních deseti letech zachycuje následující tabulka. Průměrný 
počet bytů postavených v obci Prackovice nad Labem za rok činil 4,2 bytu, takže v přepočtu na 
1000 obyvatel středního stavu to představovalo vysokých 7,1 bytu. To bylo podstatně více než 
v případě okresu Litoměřice i Ústeckého kraje, ale také více než v průměru v ČR. Výjimečný 
byl především rok 2012, kdy bylo dostavěno 27 bytových jednotek. Lze tedy říci, že území obce 
je v současnosti pro bydlení nadprůměrně atraktivní. Dle územního plánu má obec vyčleněn 
dostatek zastavitelných ploch pro bydlení, a to v oblasti mezi zastavěnou plochou Prackovic a 
Litochovic, nicméně pro využití jako rozvojové plochy pro bydlení je potřeba vypracování 
územní studie v souladu s požadavky správy CHKO České středohoří. Jednání probíhají v době 
zpracování tohoto dokumentu. 
 
Tab. 3.1: Vývoj počtu dokončených bytů v obci Prackovice nad Labem, v okrese Litoměřice, v Ústeckém 
kraji a v ČR v letech 2006-2015 

Území 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Intenzit
a 

Prackovice n. L. 1 2 0 2 1 3 27 2 3 1 7,1 
Okres Litoměřice 159 252 174 215 243 211 265 236 121 154 1,7 
Ústecký kraj 1 119 1 153 993 1 087 1 097 1 239 1 271 935 743 816 1,3 

ČR 30 
190 

41 
649 

38 
380 

38 
473 

36 
442 

28 
630 

29 
467 

25 
238 

23 
954 

25 
095 3,1 

Pramen: Veřejná databáze – Dokončené byty v obcích (správních obvodech), ČSÚ, Praha, 2016; vlastní výpočty 
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4. Hospodářství a trh práce 
 
Hospodářská situace v území se odvíjí od využití půdy (zemědělství, lesnictví, rybářství) a od 
koncentrace ekonomických subjektů (průmysl, služby) a ekonomicky aktivních obyvatel 
v obci, kteří přispívají do rozpočtu obce z daní a podílejí se na jejím rozvoji. Využití půdy 
v Prackovicích nad Labem zachycuje následující tabulka. Největší plochu obce zaujímají 
z celkové plochy 808,5 ha orná půda (35,1 %) a její podíl je obdobný jako na území celého 
kraje i ČR, ale podstatně nižší než v okrese. Zemědělská půda, tedy v úhrnu orná půda, sady a 
zahrady a také TTP tvoří v obci celkem 55,4 % plochy, což je podstatně méně než v okrese 
Litoměřice (71,1 %), ale o něco více než v kraji (51,6 %) i v ČR (53,4 %). Obec spadá do 
zemědělské výrobní oblasti (ZVO) bramborářské (1), nicméně leží na hranicích s úrodnější 
ZVO řepařskou. Průměrná cena zemědělské půdy činí na katastru Prackovic 6,55 Kč/m2 a na 
katastru Litochovic 3,07 Kč/m2 (pro rok 2016).  
 
Tab. 4.1: Struktura půdního fondu v obci Prackovice nad Labem, v okrese Litoměřice, v Ústeckém kraji a 
v ČR v roce 2015 (v ha, v %) 

Území Orná 
půda 

Sady a 
zahr. TTP Lesní 

plochy 
Vodní 
plochy 

Zastav. 
plochy  

Ostatní 
plochy 

Celková 
výměra 

Prackovice n. L. (abs.) 283,7 64,7 99,6 159,4 41,4 9,1 150,5 808,5 
Prackovice n. L. (%) 35,1 8,0 12,3 19,7 5,1 1,1 18,6 100,0 
Okres Litoměřice (%) 58,0 6,1 7,0 16,4 1,8 2,0 8,7 103 236 
Ústecký kraj (%) 34,0 4,0 13,6 30,4 1,9 1,8 14,3 533 457 
ČR (%) 37,8 3,0 12,6 33,8 2,1 1,7 9,0 7 886 619 

Pramen: Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí ČR, ČZÚK, Praha, 2016, vlastní výpočty 
 
Asi pětinu území obce tvoří lesní půdy, avšak zde nejsou dosahovány průměrné hodnoty za kraj 
ani za ČR, kde lesní plochy tvoří vždy více než 30 % území. Obdobně jako v kraji je 
v Prackovicích nad Labem vysoký podíl tzv. ostatních ploch (téměř pětina, tzn. dvakrát více 
než v průměru v ČR i v okrese). Do ostatních ploch patří především zdejší vytěžený čedičový 
kamenolom (vrch Velký Debus a Liščí vrch). Těžba kamene zde má delší historii. Již na konci 
19. století se těžilo v tzv. Šichlově lomě, který až do roku 1948 měnil majitele podle politické 
i hospodářské situace. V roce 1948 se stal součástí podniku Severokámen se sídlem v Liberci, 
kde na konci osmdesátých let pracovalo 14 osob. Lom byl původně spojen s místní železniční 
stanicí lanovkou, která později byla nahrazena gravitační jednokolejnou svážnou dráhou.  
 
Relativně vysoké zastoupení zde mají vodní plochy (5,1 % oproti zhruba 2 % v okrese, kraji i 
ČR) a sady a zahrady včetně vinic (8 %; kraji i v ČR vždy méně než 5 %). Průměrný je v obci 
podíl trvalých travních porostů (TTP), jejichž plocha je nízká především v okrese Litoměřice.  
 
Na území obce nemá sídlo žádný větší podnikatelský subjekt (nad 20 zaměstnanců). Celkový 
počet ekonomických subjektů se sídlem v Prackovicích nad Labem v roce 2015 činil 97 firem, 
z nichž však pouze 44 mělo zjištěnou aktivitu. Většina z nich jsou fyzické osoby a 3 jsou 
společnosti s ručením omezeným. Z hlediska ekonomické činnosti se jich deset a více zabývá 
průmyslovou činností. Na sto ekonomicky aktivních obyvatel tak připadá 16,7 aktivních 
podniků, což je méně než na úrovni okresu (21,0), kraje (21,1) i ČR (28,0).  
 
S výskytem ekonomických subjektů v obci a okolí souvisí také struktura obyvatelstva dle 
sektorů a odvětví ekonomiky, která se během vývoje mění. Jiná byla na začátku devadesátých 
let, kdy z celkového počtu 238 zaměstnaných nejvíce pracovalo v průmyslu (71 osob), z toho 
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nejvíce v hutnickém a kovozpracujícím (28, tj. 11,8 %) a téměř desetina také v potravinářství. 
Přes 10 % místních obyvatel koncentrovalo také zemědělství (12,2 %), stavebnictví (13,4 %), 
dále doprava, spoje a skladování (22,3 %) a také obchod (10,5 %). V roce 2001, kdy byla 
ekonomická transformace v ČR téměř ukončena, žilo v obci 219 zaměstnaných, z toho 60 
pracovalo v průmyslu. Podíl pracujících v průmyslu byl obdobný jako v okrese, ale nižší než 
v kraji i v ČR. Dvě průmyslová odvětví zaměstnávala více než 5 % zaměstnaných obyvatel 
obce, a to chemický a potravinářský průmysl, kde opět pracovala zhruba desetina všech 
zaměstnaných žijících v obci. Také v okrese Litoměřice byl podíl pracujících v potravinářském 
průmysl nadprůměrný a činil 6,2 %. V ČR koncentroval více než 5 % zaměstnaných pouze 
strojírenský průmysl. Sektor služeb zaměstnával něco přes polovinu pracujících s trvalým 
bydlištěm v obci, což bylo méně než v průměru v celé ČR, v Ústeckém kraji i v okrese 
Litoměřice. Velmi významné procento obyvatel obce pracovalo v odvětví doprava a skladování 
(14,6 %), a to dvakrát více než v ČR. Další odvětví služeb však byla spíše poddimenzována, 
především odvětví vzdělávání a také zdravotní a sociální péče. 
 
Tab. 4.2 Struktura zaměstnaných v obci Prackovice nad Labem, v okrese Litoměřice, Ústeckém kraji a v 
ČR dle odvětví ekonomické činnosti k 1. 3. 2001 

Odvětví 
Prackovice nad Labem Okres Kraj ČR 

abs. % % % % 
I. sektor 8 3,7 6,9 3,3 4,7 
- z toho zemědělství 8 3,7 6,4 2,6 3,8 

II. sektor 98 44,7 37,5 41,2 40,4 
Průmysl 60 27,4 27,3 32,4 31,3 
Těžba nerostných surovin 2 0,9 0,2 3,8 1,2 
Zpracovatelský průmysl 56 25,6 25,0 25,0 27,9 

- potravinářský 23 10,5 6,2 3,6 3,6 
- TOK* 6 2,7 3,5 3,3 3,5 
- dřevozpracující 0 0,0 1,4 1,1 2,0 
- papírenský a polygrafický 2 0,9 3,5 1,4 1,3 
- chemický 13 5,9 3,1 3,1 1,8 
- sklářský a stavebních hmot 2 0,9 1,2 2,7 1,4 
- hutnický a kovozpracující 2 0,9 2,1 3,5 4,1 
- elektrotechnický 3 1,4 0,6 0,8 1,8 
- strojírenský 2 0,9 2,0 3,2 5,9 
- ostatní zpracovatelský 3 1,4 1,4 2,2 2,4 

Výroba a rozvod energií a vody 2 0,9 2,1 3,5 2,2 
Stavebnictví 38 17,4 10,2 8,9 9,1 
III. sektor 113 51,6 55,6 55,5 54,9 
Obchod 20 9,1 10,8 10,7 11,3 
Ubytování a stravování 10 4,6 3,1 3,4 3,8 
Doprava a skladování 32 14,6 8,7 8,7 7,3 
Finančnictví 2 0,9 1,7 1,9 2,3 
Služby pro podniky 6 2,7 4,7 4,7 5,7 
Veřejná správa a obrana 16 7,3 8,3 7,7 6,9 
Vzdělávání 9 4,1 5,9 6,0 6,0 
Zdravotní a sociální péče 7 3,2 6,9 6,6 6,2 
Ostatní služby 11 5,0 5,3 5,6 5,4 
Celkem 219 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Pramen: Sčítání lidu, domů a bytů 2001, ČSÚ, Praha, 2002, vlastní zpracování: Katedra regionálního rozvoje a 
veřejné správy, UJEP v Ústí nad Labem, 2016 
* TOK – textilní, oděvní a kožedělný průmysl 
Do roku 2011 již nenastaly ve struktuře zaměstnanosti významné změny. Počet osob 
zaměstnaných s trvalým bydlištěm v obci činil 244, takže ve srovnání s rokem 2001 vzrostl, a 
to o 11,4 % (celkový počet obyvatel vzrostl o 14,8 %). Počet zaměstnaných v primárním sektoru 
se ještě mírně snížil stejně jako na všech ostatních územních úrovních. Počet zaměstnaných 
v sekundéru se téměř nezměnil a byl pouze mírně nadprůměrný ve srovnání s ostatními 
územími. Oproti roku 2001 se ještě mírně zvýšil význam chemického průmyslu (na 7 %) a také 
strojírenského průmyslu, do něhož spadá i výroba dopravních prostředků a většiny komponent 
pro automobilový průmysl. Ve strojírenství v roce 2011 pracovalo 6,2 % zaměstnaných 
s trvalým bydlištěm v Prackovicích nad Labem, což bylo obdobně jako v kraji a o něco více 
než v okrese.  
 
Tab. 4.3: Struktura zaměstnaných v obci Prackovice nad Labem, v okrese Litoměřice, Ústeckém kraji a v 
ČR dle odvětví ekonomické činnosti k 26. 3. 2011 

Odvětví 
Prackovice nad Labem Okres Kraj ČR 

abs. % % % % 
I. sektor 4 1,6 4,1 2,1 3,0 
- z toho zemědělství 4 1,6 3,8 1,7 2,4 

II. sektor 97 39,8 35,8 38,8 36,2 
Průmysl 69 28,5 27,1 30,9 28,5 
Těžba nerostných surovin 4 1,6 0,4 2,6 0,8 
Zpracovatelský průmysl 60 24,7 24,8 25,4 25,6 

- potravinářský 12 4,8 4,1 2,3 2,6 
- TOK* 3 1,1 2,1 1,4 1,3 
- dřevozpracující 0 0,0 0,9 0,5 0,8 
- papírenský a polygrafický 3 1,1 2,0 1,0 0,8 
- chemický 17 7,0 3,3 3,2 2,5 
- sklářský a stavebních hmot 3 1,1 1,1 2,0 1,1 
- hutnický a kovozpracující 1 0,5 3,0 4,1 4,7 
- elektrotechnický 6 2,5 1,3 3,3 3,4 
- strojírenský 15 6,2 5,7 6,3 6,9 
- ostatní zpracovatelský 1 0,5 1,4 1,3 1,6 

Výroba a rozvod energií a vody 5 2,2 2,0 2,9 2,0 
Stavebnictví 28 11,3 8,7 7,9 7,7 
III. sektor 143 58,6 60,1 59,1 60,8 
Obchod 24 9,7 10,6 10,6 11,5 
Ubytování a stravování 5 2,2 3,0 3,1 3,6 
Doprava a skladování 33 13,4 8,0 7,6 6,3 
Finančnictví 3 1,1 2,1 2,2 2,8 
Služby pro podniky 20 8,1 9,3 9,8 12,0 
Veřejná správa a obrana 28 11,3 8,2 7,7 6,6 
Vzdělávání 16 6,5 6,8 6,8 6,8 
Zdravotní a sociální péče 16 6,5 8,7 7,8 7,4 
Ostatní služby 0 0,0 3,4 3,4 3,8 
Celkem 244 100,0 100,0 100,0 100,0 

Pramen: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (předběžné výsledky), ČSÚ, Praha, 2012, vlastní zpracování: Katedra 
regionálního rozvoje a veřejné správy, UJEP v Ústí nad Labem, 2016 
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* TOK – textilní, oděvní a kožedělný průmysl 
 
Terciární sektor rovněž posílil – v roce 2011 v něm pracovalo téměř 60 % osob, což bylo opět 
zhruba stejně jako jinde v okrese, kraji a ČR. Přes deset procent zaměstnaných pracovalo stále 
v dopravě a skladování, i když zde jejich podíl od posledního sčítání klesl, nicméně byl stále 
mnohem vyšší než na úrovni celé ČR. Také ve veřejné správě pracovala více než desetina všech 
zaměstnaných v obci žijících obyvatel. V následujícím obrázku je zachycena struktura 
zaměstnaných ve sledovaných územích dle hlavních odvětví ekonomiky, tedy v zemědělství, 
lesnictví a rybářství, v průmyslu, stavebnictví a ve službách.  
 
Obr. 4.1: Struktura zaměstnaných v obci Prackovice nad Labem, v okrese Litoměřice, Ústeckém kraji a v 
ČR dle hlavních odvětví ekonomické činnosti k 26. 3. 2011 (v %) 

 
Pramen: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (předběžné výsledky), ČSÚ, Praha, 2012, vlastní zpracování: Katedra 
regionálního rozvoje a veřejné správy, UJEP v Ústí nad Labem, 2015  
 
Jak již bylo řečeno, Prackovice nad Labem neposkytují místním občanům dostatek pracovních 
příležitostí. Existuje zde tedy významná dojížďka do zaměstnání mimo obec. V roce 2001 dle 
tehdejšího sčítání lidu vyjíždělo mimo obec za prací 171 všech zaměstnaných trvale bydlících 
v Prackovicích nad Labem (tj. 86,0 % z celkového počtu 199 zaměstnaných). V roce 2011 však 
udalo pouze 73 osob, tj. 29,9 % všech zaměstnaných osob trvale bydlících v obci (244 osob), 
že za prací vyjíždí mimo její hranice. Hlavní směr dojížďky představovalo Ústí nad Labem 
(49,3 %), dále Lovosice a Litoměřice, a to stejně jako v roce 2001. Je však třeba upozornit, že 
ve srovnání se sčítáním lidu v roce 2001 vykázaly při sčítání v roce 2011 směr vyjížďky do 
zaměstnání pouze necelé dvě třetiny zaměstnaných vyjíždějících za prací mimo obec svého 
bydliště (podrobněji Hampl, Marada, 2015). 
 
Kromě zaměstnanosti je třeba sledovat ve vybraných územích také stav a vývoj 
nezaměstnanosti. Data ze sčítání lidu umožňují vyjádřit míru nezaměstnanosti až do úrovně 
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obcí, která však platí pouze ke dni sčítání. V roce 2001 činila míra nezaměstnanosti ke dni 
sčítání v obci 14,1 % a byla tak výrazně vyšší než v okrese (6,4 %) a v ČR (9,3 %), ale nižší 
než v Ústeckém kraji (15,5 %). Při sčítání v roce 2011 již nebyly výsledky tak odlišné – v obci 
byla nezaměstnaných desetina obdobně jako v ČR (9,8 %) a v okrese (10,5 %), v kraji opět o 
něco více (13,4 %). 
 
Následující údaje však pochází z průběžné evidence uchazečů o zaměstnání registrovaných na 
Úřadě práce ČR v letech 2007, který lze považovat za poslední rok ekonomické konjunktury 
před nástupem ekonomické krize, až 2015 (vždy k 31.12.)1. Tabulka zachycuje přehled hlavních 
charakteristik trhu práce v obci. Je z ní patrné, že během ekonomické krize se počet 
nezaměstnaných i podíl nezaměstnaných osob (PNO) výrazně zvýšil. Zatímco na konci roku 
2007 žilo v obci pouze 24 nezaměstnaných, již o dva roky později to bylo 44 a na konci roku 
2010 dokonce 46, což bylo maximum nezaměstnaných. Tomu odpovídal i podíl 
nezaměstnaných osob, který v roce 2010 a 2011 překračoval hranici 10 %. Během roku 2011 
došlo k mírnému snížení počtu uchazečů o zaměstnání a PNO klesl na 8,5 %. Rok 2014, který 
již na většině území ČR znamenal ekonomické oživení a snížení nezaměstnanosti, nebyl v obci 
nijak příznivý a PNO se zastavil těsně nad hranicí 9 %. Pozitivní vývoj nastal až v roce 2015, 
na jehož konci bylo v evidenci úřadu práce pouze 29 uchazečů a podíl nezaměstnaných osob 
tak činil jen 7,4 %. 
 
Tab. 5.3: Vývoj hlavních charakteristik nezaměstnanosti v obci Prackovice nad Labem v letech 2007-2015 
(vždy k 31. 12.) 

Rok Obyvatelstvo ve věku 
15-64 let 

Počet dosažitelných 
uchazečů o zaměstnání 

Podíl nezaměstnaných 
osob 

2007 406 24 5,9 
2008 426 28 6,6 
2009 433 44 10,2 
2010 432 46 10,6 
2011 411 35 8,5 
2014 398 37 9,3 
2015 391 29 7,4 

Pramen: Statistiky nezaměstnanosti z územního hlediska, Portál MPSV ČR, 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 Vlivem změn v monitorovacím systému registrujícím nezaměstnané v letech 2012-2014 nejsou zveřejněny do úrovně obcí údaje za žádný 
měsíc v období 1. 1. 2012-28. 2. 2014. 
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Obr. 4.2: Vývoj podílu nezaměstnaných osob v obci Prackovice nad Labem, v okrese Litoměřice, 
v Ústeckém kraji a v ČR v letech 2007-2015 (vždy k 31. 12.) 

 
Pramen: Statistiky nezaměstnanosti z územního hlediska, Portál MPSV ČR, 2016 
Situace na trhu práce v Prackovicích nad Labem v roce 2007 odpovídala průměru v okrese 
Litoměřice. PNO byl vyšší než na republikové úrovni, ale podstatně nižší než v kraji. Na konci 
roku 2009 však PNO překročilo krajskou hodnotu stejně jako v roce 2010. Ke zlepšení došlo 
až v roce 2011, kdy však byl podíl nezaměstnaných osob stále vyšší než okresní průměr. 
K němu se velmi přiblížil v posledních dvou letech.  
 
Během prvních měsíců roku 2016 se situace v Prackovicích nad Labem ještě mírně zhoršila 
oproti stavu z konce roku 2015. PNO vyšplhal na 8,4 % v lednu 2016, avšak v květnu již klesl 
pod 6% hranici a svého minima dosáhl v červenci (4,9 %). V září mj. v souvislosti s evidencí 
absolventů škol na úřadech práce znovu vzrostl na 5,6 %. V říjnu však počet uchazečů o 
zaměstnání klesal, a to na 19, nicméně v listopadu mírně vzrostl na 22, čemuž odpovídal PNO 
ve výši 5,6 %. Zatímco v lednu byl PNO vyšší než na úrovni okresu Litoměřice (7,7 %) i ČR 
(6,4 %), ale lepší než v celém Ústeckém kraji (9,2 %), na konci listopadu byla v obci situace 
lepší než v okrese (5,9 %) i v kraji (na 7,6 %), ale hodnoty za ČR nebyly dosaženy (4,9 %). 
 
Z hlediska trhu práce lze shrnout, že se v obci Prackovice nad Labem nenachází žádný 
významný zaměstnavatel, což se mj. odráží i v tom, že během sledovaného období nebylo v obci 
hlášeno žádné volné pracovní místo. V roce 2016 bylo v Registru ekonomických subjektů 
evidováno pouze 44 subjektů se sídlem v Prackovicích nad Labem a se zjištěnou ekonomickou 
aktivitou, přičemž nejvíce z nich (14, tj. téměř třetina) spadalo do průmyslu. Ani dojížďka do 
zaměstnání do Ústí nad Labem či Lovosic nepomohla a nezaměstnanost se v době ekonomické 
krize držela nad průměrnými okresními i krajskými hodnotami. Ke zlepšení došlo až 
v posledních dvou letech. 
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5. Dopravní a technická infrastruktura 

Obec Prackovice nad Labem včetně části obce Litochovice nad Labem leží na levém břehu řeky 
Labe, od které ji odděluje železnice a silnice I. třídy č. 30. Silnice je hlavní dopravní trasou 
spojující obec s Ústím nad Labem a dále s hraničními přechody, opačným směrem pak 
s Lovosicemi (silnice má historický význam jako spojovací státní silnice č. 46 z roku 1934, 
později č. 53). Dle výsledku sčítání dopravy v roce 2010 průměrně za 24 hodiny projíždělo obcí 
téměř 10 tis. vozidel, z toho 6,3 tis. osobních a 3,6 tis. nákladních. Ve srovnání s výsledky 
sčítání z roku 2005 došlo k mírnému poklesu intenzity dopravy (celkem 11,7 tis. vozů, snížení 
o 15 %). Počet projíždějících osobních aut klesl o 2,3 tis., tj. o 27 %, v případě nákladních 
vozidel šlo rovněž o pokles, a to o 19 %.  
 
Obcí Prackovice nad Labem procházejí dále dvě silnice III. třídy, a to č. 24728, která jde 
paralelně se silnicí č. 30, a silnice III. třídy č. 24722 procházející částí obce Litochovice, která 
pokračuje přes Chotiměř do Velemína, kde se napojuje na silnici I. třídy č. 8. Ostatní 
komunikace v obci slouží především pro obslužnost zastavěného území a dle návrhu územního 
plánu z roku 2012 je možné síť místních a účelových komunikací považovat za stabilizovanou.  
 
Západní částí katastru obce bude procházet nový úsek dálnice D8, která je zde řešena 270 m 
dlouhým tunelem, mostem a dalším tunelem v oblasti Radejčína. Výstavba dálnice D8 obec 
Prackovice nad Labem v minulosti velmi zatěžujeovala, a to jak v souvislosti se zvýšenou 
intenzitou dopravy probíhající Litochovicemi v průběhu sanačních prací na sesuvu z roku 2013, 
zvýšeným průtokem dešťové vody jak po povrchu, tak kanalizačním potrubím v obci (řeší se 
svod dešťové vody do místního rybníka), poškozením ČOV v Prackovicích, která je 
pravděpodobně právě v důsledku posunů a podmáčení podloží a tlaku spodních vod spojených 
s hydrogeologickými změnami od jara 2016 v havarijním stavu, jenž vyžaduje výstavbu nové 
zásadní opravu reflektující změněné hg podmínky s odpovídajícím technických řešením, které 
do budoucna zajistí bezvadný chod  ČOV, či snížením vydatnosti pramene pitné vody pro 
Prackovice v důsledku odvodňovacích opatření tamtéž.  
 
Na území obce Prackovice nad Labem se nachází dvě železniční stanice, v nichž zastavují 
pouze osobní vlaky. Stanice leží v katastru Prackovic a Litochovic. Jedná se o trať č. 090 Praha 
– Ústí nad Labem – Děčín. Dvoukolejná elektrizovaná celostátní trať je součástí 1. koridoru a 
pokračuje dále do Německa (Drážďany, Berlín, Hamburk). Doprava na ní byla zahájena roku 
1850, kdy byla vybudována jako součást tzv. Severní státní dráhy. V obci staví ve všední den 
celkem 40 osobních vlaků v obou směrech, v sobotu 34 spojů a v neděli ještě o jeden spoj více. 
Západní částí katastrálního území Prackovic prochází železniční trať č. 097 Lovosice – Teplice 
v Čechách (jednokolejná regionální trať postavená v roce 1897), ale železniční zastávka zde 
není (nejbližší v Dobkovičkách nebo Radejčíně). V roce 2013 došlo na trati k sesuvu půdy právě 
nad Litochovicemi a hrozil zánik provozu železnice v tomto tzv. Oparenském údolí. V roce 
2015 však byly zahájeny práce na její obnově mj. i z důvodu podpory rozvoje cestovního ruchu. 
Celková délka železnice na území obce činí 7,1 km. 
 
Obec Prackovice nad Labem jsou jednou ze dvou obcí v SO ORP Lovosice, do které nelze 
cestovat autobusovou dopravou. Obcí Prackovice nad Labem prochází Labská vodní cesta, 
která je součástí hlavních vnitrozemských vodních cest mezinárodního významu a IV. 
transevropského multimodálního koridoru. Za první republiky zde existovalo přístaviště pro 
parníky Sasko-české paroplavební společnosti. Teď zde přívoz není a nejbližší je v Malých 
Žernosekách směrem na jih či v Dolních Zálezlech směrem na sever.  
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V roce 1902 zde byl vybudován vodovod a z Prackovic na druhou stranu Labe vede také 
akvadukt, který zásobuje vodou Ústí nad Labem. V současnosti je obec zásobována pitnou 
vodou z místního vodovodu (délka 11,2 km) přivádějícího vodu z horního vodojemu. Na 
vodovodní síť jsou napojeny všechny domácnosti. Poslední domácnost, která nebyla připojena 
na obecní vodovod, byla napojena v roce 2017 po přerušení přírodních pramenů štěrkovými 
stěnami na D8 v rámci stabilizačních opatření. Vodovod je v majetku Obce Prackovice nad 
Labem s následným předáním do majetku SVS v roce 2018-9, a provozovatelem jsou 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Požární vodu lze odebírat z řeky Labe. V souvislosti 
s výstavbou dálnice D8 a přerušením pramenů napájejících vodovodní síť obcí Prackovice a 
Litochovice došlo k vybudování náhrady zdroje pitné vody pro Prackovice, a to ve dvou fázích 
– první v červenci 2016, napojením oblastního vodovodu vedoucího po akvaduktu ze severní 
strany obce. Ve druhé fázi byl pak tento vodovod převeden přes náves do horního vodojemu 
nad obcí Prackovice n.L., odkud je voda dodávána do vodovodní sítě samotíží, a to na podzim 
roku 2017, s kolaudací v prvním měsíci roku 2018. 
 
Elektřina byla do obce zavedena v roce 1913. V obci je vybudovaná jednotná kanalizace, která 
byla dokončena v roce 2006 včetně čistírny odpadních vod, která, jak je od května 2016 mimo 
provoz v důsledku havárie způsobené změnou hydrogeologických podmínek v krajině. 
V současnosti v havarijním stavu a dochází pouze k minimálnímu zachycování kalu. Po 
realizaci projektu Náprava škod na vodohospodářské infrastruktuře (ČOV a kanalizaci) 
zahájeného 08/2017 má být spuštěn zkušební provoz opravené ČOV v březnu 2018. 
K prodloužení vodovodu i kanalizace o dalších 150 m v obci došlo v souvislosti s výstavbou 
rodinných domů Nad rybníčkem v roce 2012. Vyčištěné odpadní vody jsou při běžném provozu 
ČOV vypouštěny výústním objektem do řeky Labe. Provozovatelem a vlastníkem kanalizace 
je Obec Prackovice nad Labem.  
 
Obec je plynofikovaná od roku 2003 a na plyn byla v roce sčítání lidu (2011) napojena více než 
polovina všech obydlených bytů v obci (111 ze 196 bytů, tj. 56,6 %), což bylo zhruba stejně 
jako v okrese Litoměřice (57,9 %), ale méně než v Ústeckém kraji (67,9 %) i v ČR (66,1 %). 
K vytápění je plyn používán u 63 obydlených bytů; jde rovněž o nižší podíl než v okrese 
(32,1 %, v okrese 37,7 % stejně jako v ČR), ale vyšší než v kraji (27,8 %). 
 
V obci funguje veřejné osvětlení (rekonstrukce a prodloužení osvětlení o 14 lamp proběhlo 
v roce 2013, došlo ke změně na LED technologii, díky níž obec zaznamenala roční úsporu na 
výdajích za elektřinu a opravy z 250 tisíc na 50 tisíc Kč ročně, tj. snížení nákladů o 200 tisíc 
Kč) i veřejný rozhlas (který byl rekonstruován na bezdrátový v rámci Protipovodňového 
varovného systému na bezdrátový v roce 2013-14). V areálu ČOV se nachází sběrné místo 
elektrospotřebičů a zeleného odpadu, a místo pro přípravu tříděných surovin (PET lahví, 
směsného plastu a papíru).  Další podrobnosti k technické infrastruktuře obce jsou uvedeny 
v návrhu územního plánu z roku 2012.  
 

6. Cestovní ruch 
 
Obec Prackovice nad Labem leží dle Atlasu cestovního ruchu (dále také Atlas) v turistickém 
regionu Severozápadní Čechy, v oblasti České středohoří a Žatecko a území obce má z hlediska 
turistiky a rekreace charakter venkovské krajiny s průměrnými přírodními podmínkami pro 
rozvoj cestovního ruchu (podíl potenciálních rekreačních ploch z celkové rozlohy území obce 
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činí 38,0–56,9 %). Katastr obce spadá do velkoplošného zvláště chráněného území, a to do 
CHKO České středohoří, ale její území je zalesněné pouze z menší části. Na hranicích katastru 
obce s katastrem Dubice nad Labem (obec Řehlovice), se nachází rozhledna Radejčín. Vlivem 
nízkého počtu lůžek je turisticko-rekreační funkce obce (poměr mezi počtem lůžek 
v hromadných ubytovacích zařízeních a počtem trvale bydlících obyvatel) tzv. rozvojová a 
turisticko-rekreační zatížení území (počet lůžek na km2) významné. ???? 
 
Územím obce neprochází žádná cyklotrasa. V současné době obec pracuje na projektu 
cyklotrasy Prackovice-Litochovice a cyklostezky Litochovice – Přívoz Malé Žernoseky, jehož 
realizací by se usnadnilo cestování místním obyvatelům do práce a škol a zároveň by se území 
otevřelo novým příležitostem pro cykloturistiku. Pouze okrajově obcemi prochází žlutá a zelená 
turistická trasa. Obě tyto trasy vychází z železniční stanice v Litochovicích nad Labem. Žlutá 
vede na západ přes Dobkovičky, kolem vrchu Srna (395 m n. m.), dále na sever kolem vrchu 
Kubačka (543 m), do Radejčína k železniční stanici, potom se stáčí na východ a přes rozhlednu 
Radejčín (97 schodů, 18 m vysoko je vyhlídkové místo, zároveň vysílač, dostavěna 2009), 
vyhlídku Jaroslava Srby a Doerellovu vyhlídku pokračuje s řadou odboček na vyhlídky dále na 
sever až do Střekova v Ústí nad Labem. Zelená značka vede na jih do Malých Žernosek a dále 
na západ Oparenským údolím přes Oparno, Chotiměř, Velemín až do Milešova, kde se napojuje 
na červenou turistickou trasu. Celková délka turistických tras na území obce je dle územně 
analytických podkladů 4,2 km. 
 
V roce 2015 vznikla v rámci mikroregionu Porta Bohemica Naučná stezka skřítka Portáše - 
"Porta Bohemica - Krajem pověstí a zážitků“, která propojuje všechny obce mikroregionu 
včetně Prackovic nad Labem, měří celkem 30 km a má 16 zastavení. Obec Prackovice nad 
Labem se stala členem Mikroregionu Porta Bohemica až v druhé polovině roku 2015, a proto 
nebyla do tohoto regionálního projektu zapojena. Vybudování vlastní naučné stezky obcí 
Prackovice-Litochovice se plánuje právě na toto programové období. Další naučná stezka vede 
z Malých Žernosek do Litochovic, má 10 zastavení pojednávajících o zajímavostech okolní 
krajiny. Stezka měří zhruba 4 km a celá prochází CHKO České středohoří. Cesta vede mezi 
vinicemi, kolem kamenolomu a po úbočí skalních teras s překvapivými výhledy do Brány 
Čech. Na trase se turisté seznámí s chráněnými druhy rostlin a živočichů a poznají význam 
přírodního prostředí pro člověka.  
 
Návrh územního plánu z roku 2012, v souladu s již minulými záměry, navrhuje obnovení 
lodního přívozu v poloze Prackovice nad Labem – Libochovany, který bude zajišťovat jak 
místní vazby, tak i prodloužení cyklostezky z Malých Žernosek do Litochovic a následně do 
Prackovic nad Labem se záměrem napojení na řehlovickou nebo dolno-zálezelskou stranu další 
vazby k páteřní cyklotrase č. 2. 
 
Jelikož obě obce v předválečných letech obývala bohatě prosperující německá většina, došlo 
po odsunu a v poválečných letech k rozsáhlé devastaci původních památek i architektury. 
V sídle Prackovice nad Labem je jedna pamětihodnost, která spadá na seznam nemovitých 
kulturních památek. Jedná se o kostel svatého Matouše. Původně zřejmě gotický kostel se 
připomíná poprvé roku 1352. Současná podoba je výsledkem empírové přestavby, provedené 
kolem roku 1800. Po roce 1945 zůstal těžce zdevastovaný. Obnova fasády byla realizována v 
letech 2008-2009. Dalšími významnými památkami jsou drobné křížky a boží muka v polích. 
V sídle Litochovice nad Labem se nacházejí další dvě nemovité kulturní památky (památky 
chráněné státem), a to pozdně barokní kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 1792 (renovovaná 
roku 1857, kompletní rekonstrukce kaple je plánována na rok 2018, kdy obec získala dotaci na 
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její realizace od SZIF ČR ve výši cca 600 tisíc Kč) a venkovská usedlost (č.p. 9) s bránou a 
brankou. Součástí kaple sv.Jana Nepomuckého je zídka s nikou, kde byla na počátku 20.stolení 
umístěna skleněná pamětní deska na mramorovém podkladu na počest místnímu rodákovi 
Franzi Kutscherovi, významnému starostovi Litochovic a poslanci Říšského sněmu Rakouska-
Uherska za Agrární komoru okresu Litoměřice.  V Litochovicích je z dalších památek možno 
zmínit zničený morový sloup ze 17. století bez sochy (původní socha sv.Antonína Paduánského 
byla rozbita v době osidlování obce a odsunu německého obyvatelstva), který je ukrytý za 
motorestem U Brány Čech, neúplný památník padlým z 1. světové války, původní kamenný 
(pískovcový) sloup se sochou sv. Antonína Paduánského z 1. poloviny 18. století, který se 
zachoval pouze v podobě podstavce a severozápadním směrem od sídla v polích nad hřbitovem 
pak výklenkovou kapličku s původní polychromovanou sochou P. Marie s Jezulátkem 
z 18.století. Záměrem obce je postupně zrekonstruovat všechny částečně zachovalé památky 
dle původní fotodokumentace. Územním plánem je vymezeno historické jádro obou sídelních 
útvarů.  
 
V obci se nachází jedno hromadné ubytovací zařízení, a to v rámci Pohostinství u Koruny 
v Prackovicích (kapacita restaurace 100 míst, ubytovny 30 míst). Ubytování by po rekonstrukci 
měl nabízet i motorest U Brány Čech v Litochovicích (původ má již na konci 19. století, kdy 
fungoval jako luxusní podnik u přístaviště parníků; do dnešní podoby uveden po rekonstrukci 
v roce 2003 vynucené povodněmi v roce předchozím; kapacita 70 míst, salónek 30 míst). 
V Prackovicích se také nachází pohostinství „Na statku“. V roce 2016 zanikla poslední  
litochovická hospoda – Hostinec U Veverků (původní Gasthaus, v domě čp.7 na návsi u 
kapličky), nyní je zde vietnamská prodejna se smíšeným zbožím. Z důvodu neexistence 
hospody jako venkovského místa pro sdružování místních obyvatel je obec připravena obnovit 
v postupně rekonstruované budově kulturního domu Litochovice výčep pro obsluhu kulturních 
akcí pořádaných na rekonstruovaném sále nebo přilehlém nově v roce 2017 zbudovaném 
přístřešku před kulturním domem.  
 
7. Vybavenost obce 
 
Z hlediska sociální infrastruktury není obec Prackovice nad Labem vybavena dostatečně, 
nicméně blízkost Lovosic i Ústí nad Labem s koncentrací všech základních i speciálních služeb 
a snadná dostupnost obou měst umožňuje zdejším obyvatelům kvalitní život i bez těchto služeb. 
V obci Prackovice se nachází prodejna smíšeného zboží, pošta, dvě knihovna  (jedna již od roku 
1965 sídlí v kulturním domě v Litochovicích, otevřena jednou týdně, 725 svazků, bezplatný 
internet, druhá na obecním úřadě v Prackovicích, otevřena jednou týdně, k dispozici je zde 
téměř 1,9 tis. svazků, bezplatný internet) a keramická dílna (od roku 2012) ve dvoře obecního 
úřadu. Není zde zajištěna zdravotní péče ani žádné zařízení sociální péče (nejbližší nemocnice 
se nachází v Litoměřicích či v Ústí nad Labem). V Litochovicích nad Labem to pak je místní 
lidová knihovna, která od roku 1965 sídlí v budově kulturního domu Litochovice, zde se 
nacházejí i klubovny turistického kroužku Veverčata a kroužku mladých rybářů. Obě knihovny 
mají otevírací dobu jednou týdně a obě poskytují návštěvníkům bezplatný internet. 
V Litochovicích se nacházejí dvě prodejny smíšeného zboží. V roce 2010 byla v Prackovicích 
uzavřena základní škola (škola v obci fungovala už ve druhé polovině 19. století jako škola 
německá, přičemž v roce 1929 byla otevřena škola česká i s mateřskou školou). Současná 
Mateřská škola Brouček příspěvková organizace, Prackovice nad Labem čp.5, je lokalizována 
v Litochovicích Prackovicích na návsi, má kapacitu 26 dětí, a funguje zde i jídelna s maximální 
kapacitou 50 strávníků. Jídelna vaří pro veřejnost, zejména pro důchodce, jimž obědy rozváží 
pracovníci obce. V okrajové části Litochovic se nachází veřejné pohřebiště. Pohřebiště 
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v Prackovicích je situováno v okolí kostela sv.Matouše. Zejména pohřebiště v Prackovicích 
vyžaduje rozsáhlejší revitalizaci, a to z důvodu poškozených a opuštěných německých hrobů. 
Záměrem do budoucna je vybudování pietního místa jako vzpomínku na vyhnání německého 
obyvatelstva a uctění památky obětí válečného období. Opuštěných hrobů v Litochovicích není 
tolik, nicméně za zmínku, popř.obnovu stojí hrobka významného rodáka Franze Kutschera, 
poslance Rakousko-Uherského říšského sněmu za Agrární stranu okresu Litoměřice a 
předválečného starosty obce Litochovice n.L.(viz výše). 
 
Obec disponuje fotbalovým hřištěm v Prackovicích, a to od roku 1958. Využívá ho především 
fotbalový oddíl Tělovýchovné jednoty Sokol Prackovice nad Labem, který v roce 2016 oslavil 
svou šedesátiletou existenci. Zdejší fotbalový tým tvoří dospělí - tým A (v sezóně 2016/2017 
ve IV. třídě) a stará garda (funguje od roku 1982 s přestávkou mezi lety 2005-2014). Od roku 
2017 byl sestaven i dětský fotbalový tým. Nově personálně obsazené vedení klubu je velmi 
aktivní, a kromě dotací na provoz klubu zajišťuje možnosti financování do zázemí – v roce 
2018 má proběhnout rozsáhlá rekonstrukce a dostavba fotbalových kabin z dotačních a 
obecních finančních zdrojů. Celková hodnota projektu je až 5 milionů Kč. Tělovýchovná 
jednota Litochovice nad Labem se zaměřuje na vodní sporty (dříve klub otužilců, nyní oddíl 
Yacht club Porta Bohemica jako člen Sdruženého krajského svazu jachtingu, na Labi umístěno 
molo Yacht klubu) a na turistiku (dětský turistický a přírodovědný kroužek Veverčata založený 
v roce 1999). V roce 2014 proběhla rozsáhlá rekonstrukce objektu otužilecké boudy, která byla 
silně poškozena povodněmi v roce 2013. Financována byla částečně z dotačních zdrojů SZIF 
MAS České středohoří, pojistky a vlastních zdrojů. 
 
Pro venkovní aktivity je dále k dispozici multifunkční areál včetně dětského hřiště 
v Litochovicích lokalizovaný za kulturním domem, který má i společenský sál. V roce 2016 
byla budova kulturního domu částečně zrekonstruována (např. sociální zařízení s pomocí 
finančních prostředků získaných v rámci POV ÚK) a obdobně hřiště bylo ve třech fázích mělo 
být revitalizováno v letech 2016, 2017 a 2018, a to i za pomoci dotačních prostředků z MMR. 
Nevyužitá zůstává budova bývalé základní školy, s níž plánuje vedení obce vytvoření 
vzdělávacího či školícího střediska s ubytováním. V roce 2017 rozhodlo zastupitelstvo o využití 
dotace na sociální bydlení s výhodným kofinancováním, a obec nechala vyprojektovat 
rekonstrukci 2.NP a podkroví pro dvě nové bytové jednotky se záměrem podání žádosti o dotaci 
na rekonstrukci těchto prostor do MMR. 
 
Z organizačních složek obce e spolků zde jsou zde zastoupeni především hasiči, kteří byli v 
roce 2016 přeřazeni z Jednotky požární ochrany (JPO) V do JPO III, takže zajišťují požární 
ochranu i v obci Dolní Zálezly, Malé Žernoseky a Lhotka nad Labem, navíc by měli zasahovat 
i u akcí v tunelu na dálnici D8). Hasiči v současnosti disponují pouze budovou v Litochovicích, 
jejíž součástí byl dříve i tzv. Klubáček, kde se dosud schází eli děti či senioři. Nyní je cílem 
vedení obce vystavět novou hasičskou zbrojnici v Prackovicích ve dvoře vedle budovy 
obecního úřadu. Hasičská zbrojnice v hodnotě 7,2 milionu korun by měla být dokončena na 
podzim roku 2018. Na území obce fungují také rybáři s dětským rybářským kroužkem, který 
se účastní rybářských závodů nejen v obci, ale i v okolí. Jsou zde také dva zahrádkářské spolky 
(Český zahrádkářský svaz, základní organizace Prackovice nad Labem 1 a 2). V obci má sídlo 
rovněž Spolek Vlastníků Veteránských Vozidel VOTAN, a funguje zde „Občanské sdružení 
Za Prackovice krásnější”.  
 
Z pravidelných společenských akcí pořádaných v obci lze uvést např. Posvícení sv. Matouše, 
Mezinárodní den dětí, Hasičskou májovou zábavu, čarodějnický rej, lampionový průvod, 
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Vánoce v srpnu, rybářské závody, noční rybolov, výlov rybníka, zájezdy po České republice i 
do zahraničí, promítání filmů a dokumentů apod. V roce 2016 proběhly oslavy 60. výročí 
existence fotbalového týmu, dále 1. ročník týmového Přespolního běhu mezi Prackovicemi a 
Litochovicemi či 1. ročník Dětského airsoftového turnaje. Zhruba Vychází zde čtyřikrát až 
šestkrát do roka vychází Obecní Zpravodaj (od roku 2010 elektronicky). Zpravodaj začal 
vycházet prvně v roce 2010, jeho 41 vydání lze nalézt na obecních stránkách i v elektronické 
podobě.  
 
Obec Prackovice nad Labem spadá pod obvodní oddělení Policie ČR v Lovosicích, které 
vykazuje ve svém obvodu podprůměrný index kriminality (11,7) ve srovnání s průměrem 
Ústeckého kraje (15,7) i ČR (17,1).  
 

8. Přírodní podmínky a životní prostředí 
 
8.1 Přírodní podmínky 
 
Území obce Prackovice nad Labem a jeho okolí reprezentuje tři krajinné typy. V okolí řeky 
Labe jde o velmi teplou krajinu pohoří dubových lesů a stepních okrsků, konkrétně o 
akumulační rovinu údolních den s fluvizeměmi modálními na fluviálních písčitých hlínách. 
Směrem na západ do vyšších poloh je pak zastoupen krajinný typ teplé krajiny pohoří dubových 
lesů s bukem a do vyšších nadmořských výšek ještě dále na západě pak typ mírně teplé krajiny 
pohoří bukových lesů s dubem, konkrétně erozně-denudační vrchovina s kambizeměmi 
modálními eubazickými na vulkanitech. Území obce patří mezi níže položené oblasti České 
republiky s nadmořskými výškami pohybujícími mezi 142-542 m n. m. (Kubačka). Vzhledem 
k relativně velkým rozdílům nadmořské výšky a prudkým svahům kolem řeky Labe hrozí 
v oblasti potenciálně i aktivně sesuvy půdy (dle územně analytických podkladů správního 
obvodu obce s rozšířenou působností Lovosice činí rozloha sesuvného území na území obce 
Prackovice nad Labem 115,9 ha, tj. 14,3 % celkové rozlohy).  
 
Z geologického hlediska je většina území obce Prackovice nad Labem tvořena horninami 
z období mezozoika (druhohory), konkrétně křídy. Jedná se o vápnité jílovce, slínovce, méně 
jílovité vápence, v okolí Labe pak vápnité a jílovité jemnozrnné pískovce. Území mezi 
Dobkovičkami a Litochovicemi zabírají také předvariská intruziva a intruziva neznámého stáří, 
často deformovaná a metamorfovaná, konkrétně metagranity až metagranodiority a ortoruly 
(muskovit-chloritické, muskovit-chlorit-biotické, dvojslídné a biotické). V malých výstupech 
(Kubačka) lze najít třetihorní vulkanity Českého masivu, konkrétně trachybazalty, 
trachyandezity, trachyty, nerozlišené trachytické vulkanity či intruzivní trachytické brekcie. Ty 
sousedí s výstupy předpliocenních výlevů a intruzí oherského riftu (především subakvatické 
výlevy Českého středohoří). Ojediněle se zde nachází také redeponovaná autoklastika 
provázející v Českém středohoří starší výlevy. Na území obce existují dobývací prostory čediče 
(14,7 ha, tj. 1,8 % celkové rozlohy) a kamene (23,9 ha, tj. 2,9 %), a to ve svahu kopce Kubačka 
(lomu Pod Kubačkou). Dále se zde nachází chráněná ložisková území stavebního kamene na 
celkové ploše 119,5 ha (14,7 %) a jsou zde i další ložiska stavebního kamene, která je však 
třeba v rámci zásad územního rozvoje Ústeckého kraje chránit před otvírkou, neboť se nachází 
v CHKO České středohoří. 
 
Geomorfologicky spadá území obce Prackovice nad Labem do provincie Česká vysočina, dále 
do Krušnohorské subprovincie, Podkrušnohorské oblasti a celku České středohoří, podcelku 
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Milešovské středohoří a okrsku Kostomlatské středohoří. Nejvyšší místo v území obce je vrch 
Kubačka ve výšce 543 m n. m. Hydrologicky se území obce nachází v povodí řeky Labe (úmoří 
Severního moře), do níž se na území obce Prackovice vlévá místní potok procházející severní 
částí území. Do Labe se vlévají i další potoky tekoucí po spádnici od Kubačky v šíři celého 
území (tzv.Litochovický potok, do nějž je zaústěna retenční nádrž dešťových vod dálnice D8, 
neznámá vodoteč v Litochovicích odvádějící vody ze sesuvu nad Litochovicemi, neznámé 
vodoteče v Prackovicích pojímající prameny z území, odvodnění ze štěrkových stěn atd.). 
Správou patří všechny tyto drobné vodoteče do Povodí Ohře. Část zástavby obce leží 
v záplavovém území Labe (padesátileté a stoleté vody), což se negativně projevilo při 
povodních v roce 2002, 2006 a 2013, a také do ochranného pásma vodního zdroje. Silnice I. 
třídy č. 30 prochází záplavovým územím stoleté vody a plánovaný úsek dálnice D8 pak 
ochranným pásmem vodního zdroje. Situace vyžaduje vodohospodářské úpravy zamezující 
potopám, jako je zvýšení retenční schopnosti krajiny např. vybudováním retenčních nádrží 
(více viz návrh územního plánu). Z pedologického hlediska se zde vyskytují v okolí Labe nivní 
půdy a dále od něho hnědozemě modální, místy luvizemě a kambizemě nebo pararendziny, 
převážně se spraší, také sprašové a polygenetické hlíny. Kromě toho jsou zde zastoupeny také 
kambizemě modální eubazické i eutrofní ze zvětralin pevných a zpevněných bazických a 
ultrabazických hornin a také eubazické až mezobazické převážně ze zvětralin pevných a 
zpevněných hornin. Území obce je ohroženo vodní erozí, a to v kategoriích ohrožená, silně 
ohrožená a nejohroženější.  
 
Dle původní klimatologické klasifikace E. Quitta (1901-1950) spadalo území obce v nižších 
nadmořských výškách do teplé oblasti (T2) a západní část s vyššími nadmořskými výškami do 
mírně teplé oblasti (MT 11). Podle nové klasifikace vázající se k období 1901-2000 do 
klimatické oblasti mírně teplé. Léto je zde přiměřené (letních dnů, tedy dnů, kdy minimální 
teplota neklesne pod 15°C, je zde 20–40), mírně teplé s průměrnou teplotou 13-15 stupňů, 
přiměřeně vlhké (200-400 mm srážek). Přechodné období je přiměřeně dlouhé se 140-160 
mrazovými dny, chladným jarem s průměrnou teplotou 5-7°C a mírně teplým podzimem 
s průměrnou teplotou 6-8°C. Zima je normálně dlouhá s 50-60 ledovými dny, mírně chladná s 
průměrnou teplotou -2 až -3°C, přiměřenými srážkami 200-400 mm a se spíše kratším trváním 
sněhové pokrývky po dobu 50–60 dnů. Fytogeograficky spadá území obce do obvodu České 
termofytikum, okresu Lounsko-labské středohoří a podokresu Labské středohoří. Potenciální 
přirozenou vegetací by zde byla převážně černýšová dubohabřina, místy břeková doubrava a 
okroticová bučina.  
 
Podrobně jsou přírodní podmínky řešeny v návrhu územního plánu (odůvodnění), nyní platného 
z roku 2005 a nově připravovaného od roku 2011, který by konečně mohl být schválen v roce 
2018  z roku 2012.  
 
8.2 Životní prostředí 
 
Koeficient ekologické stability (KES), tj. poměr ploch ekologicky stabilních (v tomto případě 
lesních ploch, TTP, vodních ploch a sadů) k plochám ekologicky nestabilním (orná půda a 
zastavěné plochy) je 0,82, což znamená, že se jedná o území intenzivně využívané, zejména 
zemědělskou výrobou. Oslabení autoregulačních pochodů v ekosystémech způsobuje jejich 
značnou ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie. KES je nižší než na 
úrovni celé ČR (1,06), ale také celého Ústeckého kraje (1,00), ale o něco vyšší než v případě 
okresu Litoměřice (0,46).  
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Území obce Prackovice nad Labem leží celé v CHKO České středohoří (II. až IV. zóna). 
Maloplošná zvláště chráněná území ani evropsky významné lokality (EVL) se v řešeném území 
nevyskytují. Navržena je však EVL Labské údolí sahající od soutoku Labe a Ohře až po státní 
hranice. Předmětem ochrany by byly přírodní stanoviště a chráněné druhy (bobr evropský, 
žábníček vzplývavý, vydra říční, losos atlanstký). Do území obce zasahují také tři nadregionální 
biokoridory, které se zde kříží se silnicí I. třídy č. 30 a vzájemně se také křižují: 

• Stříbrný roh – Milešovka - trasa je vedena vrcholovými partiemi Českého středohoří, 
do území vstupuje v oblasti vrcholu Kubačka a je vedena nad dálničním tunelem 
Prackovice, dále pak vede samostatně údolím bezejmenné vodoteče k Labi a vzápětí 
přechází na pravý břeh řeky již mimo řešené území. 

• Stříbrný roh - Polabský luh - osa vodní je vedena středem vodního toku a zabírá vlastní 
vodoteč včetně břehových a doprovodných porostů. Osa nivní přichází z Polabí je 
vedena v souběhu s osou vodní, střídavě přechází z jednoho břehu Labe na druhý a je 
ukončena u České brány (do řešeného území již nevstupuje).  

• Vědlice - Oblík, Raná - přechází přes teplomilné svahy a vrcholy Českého středohoří. 
Do řešeného území vstupuje v oblasti České brány a vzápětí hned území opouští. 

 
V řešeném území jsou dále vymezena tři regionální biocentra: 

• Dubické kopce - zahrnuje stepní lada a přirozené a přírodě blízké porosty na svazích 
pod Výsluním, resp. pod Doerellovou vyhlídkou. 

• Kubačka - východní hranici tvoří železniční trať, do plochy je zahrnut stávající 
kamenolom Kubačka s tím, že po dotěžení přístupných zásob zde přirozenou sukcesí 
vznikne ekologicky významný prvek. 

• Porta Bohemica - zahrnuje průlomové údolí Labe s vodním tokem, Litochovické skály 
a přírodě blízké lesní porosty nad hranou skalního masivu. 

 
Dále se zde nachází ještě šest lokálních biocenter (Chlomek, U Dobkoviček, Pod Kubačkou, 
Debus, U Doerellovy vyhlídky a pod Doerellovou vyhlídkou) a čtyři lokální biokoridory 
spojující lokální a regionální biocentra a biokoridory.  
 
Z významných krajinných prvků se zde nachází pouze památný strom památné stromy, které 
na seznam památných stromů přibyly v roce 2016 – monumentální dub u Fišmíle 
v Prackovicích (tvz. Zbyškův strom) a lípa před vchodem na hřbitov u kostela sv.Matouše.  
 
V posledních letech se kvalita ovzduší v ČR bezpochyby zlepšuje. Těžce problémovými 
přestávají být tepelné elektrárny, které procházejí odsiřovacím procesem, i průmyslové 
podniky, nicméně stálým nebezpečím pro zdraví obyvatel především ve velkých městech je 
automobilová doprava (produkce polétavého prachu a benzo(a)pyrenu). V Ústeckém kraji jsou 
největšími znečišťovateli však stále tepelné elektrárny a továrny na výrobu chemických látek, 
jako např. Lovochemie, a.s. lokalizovaná v Lovosicích. Kvalitu ovzduší lze v regionech 
hodnotit podle koncentrace SO2, NO2, PM10 a O3 naměřených na automatických stanicích. V 
řešeném území je nejbližší stanice v Litoměřicích. Ta nepatřila v roce 2015 mezi ty, na kterých 
byly průměrné povolené limity překročeny s výjimkou hodinových koncentrací ozónu. Ve 
větších městech jsou časté problémy především s polétavým prachem způsobeným intenzivní 
dopravou, ale to se venkovských obcí v okolí města většinou netýká. Výjimkou můžou být 
právě také Prackovice nad Labem, neboť v blízkosti hranic této obce prochází silnice č. I/30, 
která je i z hlediska zpracovatele Územních analytických podkladů považována za 
problematickou z hlediska kvality ovzduší (hlučnost, prašnost), zatěžuje exhalacemi zastavěné 
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území a prochází ochranným pásmem vodního zdroje. Situaci by na jedné straně mohla pomoci 
dostavba dálnice D8, a to poklesem intenzity především kamionové dopravy po silnici I/30, na 
druhé straně dálnice prochází západní částí území obce v úseku zhruba 3,5 km, z čehož 
v některých úsecích pouze zhruba kilometr od zástavby, což s sebou může přinést zhoršení 
kvality životního prostředí v obci. Další podrobnosti o ochraně přírody, krajiny a životního 
prostředí v obci jsou uvedeny v návrhu územního plánu (odůvodnění) z roku 2012. 
 

9. Správa obce 
 
Obec Prackovice nad Labem je samostatnou obcí a je tvořena dvěma základními sídelními 
jednotkami a dvěma katastrálními územími (Prackovice a Litochovice). V roce 2007 jí byl 
Poslaneckou sněmovnou ČR Byl jí udělen znak. Spadá pod správní obvod obce s rozšířenou 
působností Lovosice, do okresu Litoměřice a do Ústeckého kraje. Obec má uvolněného starostu 
a od roku 2016 také uvolněného místostarostu. Na obecním úřadě je vytvořeno několik 
pracovních pozic (např. hlavní účetní, pokladní, technik údržby, pracovník údržby zeleně). 
Úřední hodiny jsou každý pracovní den kromě pátku. Zastupitelstvo obce je pro období 2014-
2018 sedmičlenné. Zastupitelstvo obce v souladu s požadavky zákona o obcích č.128/2000 Sb. 
zřídilo Finanční a Kontrolní výbor, každý výbor má tři členy. V obci funguje také Kulturní 
komise se třemi až pěti členy.  
 
Obec je od roku 2015 členem Mikroregionu Porta Bohemica, který má celkem 16 členských 
obcí a jeho hlavní účel spočívá ve společném postupu při získávání finančních prostředků, v 
realizaci významných investičních akcí, v ochraně životního prostředí, ale obce také 
spolupracují v rámci mikroregionu při podpoře turistiky a vinařství. Mikroregion je také 
součástí Obec je od roku 2011 samostatně členem Místní akční skupiny České středohoří, 
jejímž členem byla obec Prackovice nad Labem už od roku 2011. Od roku 2014 je obec také 
členem Svazu měst a obcí ČR. Obec je od roku 2002 zakládajícím členem Euroregionu Elbe. 
 
Rozpočet obce v letech 2000-2015 skončil úhrnným schodkem ve výši téměř 18 mil. Kč. 
Největší deficit byl zaznamenán v roce 2005 (přes 16 mil. Kč), největší přebytek v roce 2015 
(8,3 mil. Kč). Největší příjmy obec měla právě v roce 2005 (téměř 55,5 mil. Kč), nejvyšší 
výdaje rovně (71,5 mil. Kč). Po většinu let nebyly výdaje a příjmy příliš odlišné s výjimkou 
roku 2009, 2011 a posledních dvou let. Z hlediska příjmů a výdajů na obyvatele se jedná o 
hodnoty většinou nad hranicí 20 tis. na osobu.  
 
Ve struktuře příjmů tvoří trvale (až na rok 2017, kdy obec získala mimořádnou finanční pomoc 
na Nápravu škod na vodohospodářské infrastruktuře ve výši téměř 34 milionů Kč) 
nejvýznamnější položku daňové příjmy. Ty byly z období 2000-2015 nejvyšší v roce 2006, kdy 
překročily 17,3 mil. Kč.(???)zde se zřejmě jednalo spíše o dotační příjem než daňový…. 
Nejnižší byly naopak v letech 2000 až 2005 a také 2009, kdy nečinily ani 5 mil. Kč. Obec každý 
rok získává určité finanční prostředky z dotací. Přes 50 mil. Kč získala v roce 2005 na kanalizaci 
a ČOV, která byla kolaudována v roce 2006, a přes 11 mil. Kč v roce 2015, kdy byl 
rekonstruován obecní úřad, ale především byla získána byla proplacena dotace 6 mil. Kč na 
opravy v důsledku povodní v roce 2013 (přečerpávací stanice, oprava propustků a vodotečí, 
oprava poškozených komunikací – částečně z MMR 1,4 mil.Kč a Fondu solidarity EU 8 mil.Kč 
– realizace ve 2013 a 2014). Ve většině ostatních let se dotace pohybovaly pod hranicí 5 mil. 
Kč. V letech 2017-2018, kdy má být realizována náprava škod na vodohospodářské 
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infrastruktuře, výstavba hasičské zbrojnice (dotace 4 mil.Kč), rekonstrukce a rozšíření kabin 
(3,1 mil.Kč), kaplička (600 tisíc), bude tento příjem výrazně vyšší.   
 
Struktura veřejných výdajů je pestřejší, i když většina prostředků jde na provoz a jen zlomek 
na investice. Největší částka je určena na provoz veřejné správy (většinou přes 3 mil. 2,4 mil. 
Kč ročně, kdy zhruba 1 milion tvoří zákonné odvody za zaměstnance, přičemž náklady na 
platbu daní se objeví i v příjmové části, jelikož obec tuto daň platí sama sobě, počítačové 
vybavení, obnovu sofwaru atp.; v roce 2015 položka na činnost místní správy dosáhla přes 5 
mil. Kč, a to v důsledku rozsáhlé rekonstrukce interiéru i exteriéru budovy obecního úřadu – 
zateplení, výměna oken, změna vytápění od přímotopů na vytápění plynem, oprava podlah, 
elektrorozvodů, sociálního zázemí atd., ve výši 2,5 milionu, přičemž 900 tisíc získala obec 
z dotace SFŽP na zateplení). Druhou největší výdajovou položkou je oblast životního prostředí 
péče o zeleň, která od roku 2000 postupně rostla od 0,5 mil. Kč na 1,9 mil. Kč v roce 2013. 
Sem spadají platy a odvody za zaměstnance údržby zeleně, kdy příspěvek na jejich platy se 
odráží v příjmové části ve výši cca 400 tisíc ročně od Úřadu práce na VPP, a náklady na provoz 
techniky a strojů, revize, technické kontroly, povinné ručení, pracovní oděvy a pomůcky, 
drobné úpravy v obci. Spadaly sem dříve i náklady na dětská hřiště. Třetí nejvýznamnější 
položkou bylo vzdělávání – pravidelně kolem 750 tis. Kč, v letech 2003 a 2004 kolem 2,5 mil. 
Kč. V této době v obci fungovala kromě mateřské také základní škola, a obec hradila veškeré 
náklady na provoz, vybavování a opravy budov. Od roku 2010 je v oblasti vzdělávání 
nákladovou položkou pouze provoz mateřské školy a investice do oprav a dostaveb její budovy 
a přilehlé zahrady.  Investiční výdaje v letech 2000-2015 velmi kolísaly, maxima dosáhly v roce 
2005, a to přes 65,6 mil. Kč (roky 2005-2006 = výstavba kanalizace a obnova vodovodu v obci); 
i v dalších třech letech byly investice velmi vysoké (8,8 – 15 mil. Kč v letech 2007-8 výstavba 
ČOV a sociálních bytů ve dvou rekonstruovaných domech a jednom zcela nově zbudovaném 
bytovém domě). Investovalo se především do kanalizace (roky 2005 a 2006) a také do bydlení 
(2007 a 2008), v V roce 2013 pak do veřejného osvětlení (úvěr ve výši 1,5 mil.Kč + dotace od 
POV ÚK a SZIF Mas České středohoří). V roce 2016 proběhly investice do sportovního (hřiště 
v Litochovicích, 1.fáze doplnění herních prvků – dotace MMR) a společenského zařízení 
(kulturní dům, sociální zařízení – dotace POV ÚK). 
 

Návrhová část  

10. Výsledky dotazníkového šetření 
 
V rámci přípravy tohoto plánu bylo provedeno dotazníkové šetření mezi občany obce. Celkem 
bylo získáno 24 vyplněných dotazníků. Vzhledem k počtu obyvatel obce není šetření 
reprezentativní, nicméně obsahuje některá důležitá zjištění, která se týkají života u nás. 
Z pohledu zpracování dat není vzhledem k velikosti vzorku vhodné zpracovávat statistickou 
analýzu s výjimkou četností.  
 
Respondentům se žije v naší obci ve většině případů spíše dobře nebo dobře, nebyla 
zaznamenána žádná odpověď špatně nebo velmi špatně. Na životě v obci respondenti oceňují 
především blízkost přírody, dobrou dopravní dostupnost a klidný život. Naopak nejhůře hodnotí 
mezilidské vztahy, špatnou dostupnost obchodů a služeb a nezájem obyvatel o obec.  
 
Dotázaní občané obce jsou spokojení s bydlením, určitou nespokojenost vyjadřují se školstvím 
(občané by rádi viděli obnovení základní školy pro první stupeň, které však z finančních důvodů 
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není možné – budova vyžaduje rozsáhlou rekonstrukci a provoz budoucí školy by vzhledem 
k jejímu užitku a využití vysoce přesahoval finanční možnosti obce), se zdravotnictvím jsou 
nespokojeni výrazněji (v důsledku nápadu vedení obce zřídit ve volných prostorech obce 
ordinaci pro lékaře, kteří by mohli v určité dny v obci ordinovat). Spokojenost vyjadřují, co se 
týče veřejné dopravy a kulturního a společenského života v obci, ale také se sportovní vyžitím, 
které obec nabízí. Spíše spokojení jsou dotázaní s životním prostředím a péčí obce o své 
prostředí, rozvojem obce a informovaností o životě v naší obci. Více jak polovina respondentů 
využívá alespoň občas jako zdroj o informacích v obci internet. Jako v mnoha dalších obcích 
našeho regionu jsou respondentům naneštěstí zcela lhostejné podmínky pro podnikání.  
 
Dotázaní se neshodnou v tom, zda jsou mezilidské vztahy v obci dobré či špatné, někteří se pak 
uchylují k odpovědi, že tento aspekt života v obci nedokáží posoudit.  
Co se týče rozvoje obce, převažují odpovědi, že obec by se měla postupně rozrůstat, případně, 
že by měla být využita celá kapacita dostupných a vhodných ploch pro výstavbu domů.  
 
Pokud by měli dotázaní občané možnost rozhodnout zcela volně o využití obecních finančních 
prostředků, pak by preferovali jednoznačně rekonstrukci místních komunikací, péči o veřejnou 
zeleň v obci a zřízení dalších provozoven obchodů a služeb. 
 
Na dotazníkové šetření reagovali nejčastěji občané naší obce, kteří žijí v obci dlouhodobě a její 
klady i některé zápory znají velmi dobře.  
 
11. SWOT analýza rozvoje města a nejvýznamnější problémy obce 

Následují tabulka přináší přehled slabých a silných stránek obce z pohledu jejího dalšího 
rozvoje. Údaje jsou převzaty z dotazníkového šetření mezi zastupiteli obce. 

Silné stránky Slabé stránky 

• Výhodná a zajímavá poloha s dobrým 
dopravním spojením 

• Krásné životní prostředí, Porta 
Bohemica, kulturní památky 

• Připravovaný územní plán – 
rozvojová zóna pro výstavbu RD 

• Nábřeží řeky Labe – přístaviště, 
tábořiště, cyklostezka 

• Zájem o výstavbu (bydlení) v obci 
• Pronájem obecních bytů 
• Obnovení ZŠ, či jiného typu 

vzdělávacího zařízení  
 

• Nedokončená revitalizace 
infrastruktury obce 

• Nedokončené opravy místních 
komunikací 

• Zátěž obce v podobě kanalizace 
• Zadlužení obce z důvodu výstavby 

kanalizace 
• Nedokončené rekonstrukce prostor 

pro sdružování občanů (KD, kabiny) 
• Katastr spadající do CHKO a z toho 

plynoucí omezení  
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Příležitosti Hrozby 
• Výstavba domů a příchod nových 

obyvatel do obce  
• Podpora ubytovacích a stravovacích 

kapacit 
• Vybudování cyklostezky pro přívoz 

Malé Žernoseky 
• Vybudování zázemí pro tábořiště u 

Labem 
• Vybudování naučené stezky + 

ozvláštnění lesních cest 
• Pozemkové úpravy širšího okolí 

(výsadba ovocných alejí, úprava cest) 
• Podpora podnikatelského prostředí 

v obci 
• Vybudování vzdělávacího střediska a 

obecní ubytovny v bývalé ZŠ 
• Využíti dotačních titulů 
• Spolupráce s dalšími obcemi  

•  Nedostatek finančních prostředků na 
revitalizaci infrastruktury obce 

• Sesuvy půdy  
• Časová náročnost pro přípravy 

větších projektů (oprava ČOV, 
ubytovny, byty, hasičárna) zabírající 
celé volební období 

• Složitá administrace některých 
projektů 

• Nedostatek kvalitních pracovních sil 
VPP od Úřadu práce 

• Uzavření pošty v obci – přechod na 
provoz Pošta Partner 

Zdroj: Dotazníkové šetření mezi zastupiteli obce.  

 
11. Souhrn vývoje v obci v posledních pěti letech 
 
V posledních letech se obec dynamicky rozvíjí. Byla provedena výměna a modernizace 
veřejného osvětlení s technologií LED, byl zaveden bezdrátový rozhlas, opraveno celkem sedm 
komunikací a vystavěna jedna komunikace nová. Byl také změněn systém odpadového 
hospodářství, zakoupen zametací a svozový vůz, zateplena budova Obecního úřadu, 
zrekonstruován kulturní dům, postavena tři dětská hřiště, opraveno 6 přečerpávacích stanic 
kanalizace, prodloužena kanalizace a vodovod o 150 metrů s napojením celkem 12 nových 
odběratelů, provedena přístavba hygieny MŠ, zakoupeny nové stroje, ale také opraven hasičský 
vůz a dovybavena a rozšířena jednotka JSDH. Došlo také rozmachu spolkového a kulturního a 
sportovního života v obci. 
 
Na druhou stranu musí obec řešit také některé problémy. Poruchy na kanalizační soustavě 
v důsledku změny hydrogeologických podmínek v okolní krajině, dopady výstavby posledního 
úseku dálnice D8, nedokončené odvodňovací systémy, zanášení kanalizace mohutnými 
splachy, zadlužená obec v důsledku výstavby kanalizace v letech 2005 až 2007. Dalším 
problémem je také neexistence stravovacích a ubytovacích kapacit v obci pro další rozvoj 
turistického ruchu.  
 
Vzhledem k tomu, že obec zatím spíše „hasí“ nejvíce palčivé problémy, které navíc často nejsou 
zaviněny obcí, pokulhává orientace na vnější prezentaci a rozvoj zařízení pro cestovní ruch, 
přestože obec má v této oblasti velký potenciál. Tento potenciál však nebylo možné doposud 
výrazně využívat, právě v důsledku nutnosti financovat jiné aktivity a projekty.  
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12. Nejdůležitější opatření pro rozvoj obce, které obec musí nebo by měla realizovat  
 
Vzhledem k výše uvedeným problémům je nutné opravit a zprovoznit ČOV, a to vzhledem 
k důsledkům výstavby dálnice D8. Je třeba monitorovat a opravit kanalizační síť, zajistit 
kvalitní odtok povrchových vod, zachovávat vodu v krajině vhodnými opatřeními.  
Je třeba dokončit rozpracované projekty – oprava a zprovoznění KD Litochovice, dokončení 
vybavení multifunkčního hřiště přiléhajícího ke KD (v roce 2017 proběhla svépomocí 
dobrovolníků provedena výstavba přístřešku pro společenské akce, doplněny byly herní prvky 
na přilehlém hřišti , doplnění herních prvků), využít maximálně dotačních možností pro opravu 
obecních nemovitostí, rekonstrukce na byty, výstavbu hasičské zbrojnice, opravu stávajících a 
výstavbu nových místních komunikací, rozšíření veřejného osvětlení, zajištění infrastruktury 
v nové rozvojové zóně Z5. 
Dále je nutné naplánovat jednotlivé fáze rozvoje cestovního ruchu a zajímavostí pro příchozí 
návštěvníky a rozvoj cestovního ruchu (cyklostezka, naučná stezka, veřejné tábořiště, plovárna, 
lodičky, odkoupení historické chalupy a zřízení muzea).  
 
13. Vize   
 
Vize vychází z vymezení prioritních oblastí jejího rozvoje a představuje kýžený stav, ke 
kterému se bude snažit obec směřovat. K naplnění této vize a konkrétních jednotlivých opatření 
je třeba získávat zdroje i nad rámec rozpočtu města. Jako každá vize stanovuje základní cíl, 
představu o kýženém výsledném stavu. K jejímu naplnění je třeba dále pokračovat ve 
specifikování jednotlivých kroků a opatření koncepční a strategické povahy.  
 
Moderní sebevědomá obec s profesionálním výkonem samosprávy, připravená na výzvy 21. 
století. Obec s novou bytovou výstavbou a vysokou kvalitou života pro občany všech generací 
a vysokou úrovní udržitelné infrastruktury.  
Je nutné zaměřit se na trvalé vzdělávání všech věkových kategorií, soustředit se na zachování 
a rozvoj kulturního bohatství, posílení soudržnosti a sounáležitosti a rozvoje vztahů k místnímu 
bohatství, zapojení do komunity do společné práce pro obec a jejího všestranného rozvoje.  
 
 
 
 
 
14. Rozvojové cíle obce  
 

Investiční akce – infrastruktura obce 

Cíl 1) Oprava ČOV a 
související 
infrastruktury 

Termín 
průběžně 
2017 – 2018  

Finanční alokace dle 
získaných grantů a 
dotací 

Priorita 
vysoká  

Cíl 2) Management vody 
v krajině  

Termín 
průběžně 
2018 – 2022 

Finanční alokace dle 
získaných grantů a 
dotací 

Priorita 
vysoká 
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Cíl 3) Oprava a výstavba  
místních 
komunikací 
(silnice) 

Termín 
průběžně  

2018 – 2022  

 

Finanční alokace dle 
schváleného rozpočtu 
a získaných grantů a 
dotací  

Priorita 
vysoká  

Cíl 4) Infrastuktura pro 
novou bytovou 
výstavbu  

Termín 
průběžně  

2018 – 2022  

 

Finanční alokace dle 
schváleného rozpočtu 
a získaných grantů a 
dotací 

Priorita 
vysoká 

Cíl 5)  Údržba a 
revitalizace objektů 
v majetku obce, 
rozvoj sportovišť 

Termín 
průběžně  

2017 –2022 

Finanční alokace dle 
schváleného rozpočtu 
a získaných grantů a 
dotací 

Střední 
priorita  

Cíl 6) Investice do 
infrastruktury 
cestovního ruchu 
(cyklostezky, rozvoj 
potenciálu nábřeží 
řeky Labe) 

Termín  

2018 – 2022 

Finanční alokace dle 
schváleného rozpočtu 
a získaných grantů a 
dotací 

Priorita 
střední  

Dostupnost a kvalita veřejných služeb v obci  

Cíl 1) Zajištění a udržení 
občanské 
vybavenosti obce 

Termín  

průběžně 

2018 – 2022 

Finanční alokace dle 
schváleného rozpočtu 
a získaných grantů a 
dotací 

Priorita 
vysoká 

Cíl 2)  Zajištění a 
zachování 
bezpečnosti a 
kvality života v obci  

Termín 
průběžně  

2018 – 2022  

 

Finanční alokace dle 
schváleného rozpočtu 
a získaných grantů a 
dotací 

Priorita 
vysoká 

Rozvoj cestovního ruchu 

Cíl 1)  Podpora rozvoje 
turistického ruchu 
(ubytovací a 

Termín 
průběžně  

Finanční alokace dle 
schváleného rozpočtu 

Priorita 
vysoká 
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stravovací kapacity, 
cyklostezka, 
turistické trasy, 
potenciál řeky Labe 
a jejího rekreačního 
využití) 

2018  – 2022  

 

a získaných grantů a 
dotací 

 

 
 
14. 1 Konkretizace rozvojových cílů  
 
Na základě výše uvedených cílů bylo rozpracováno 38 konkrétnějších cílů. Tyto konkrétnější 
cíle jsou vymezeny v následující tabulce. Jedná se o cíle, které přesahují jednotlivé oblasti 
činnosti obce, a mohou být jak předmětem veřejné správy, tak především územní samosprávy. 
Jejich naplnění vyžaduje jak zapojení rozpočtu obce, tak i využití dotačních titulů. Většina 
dotačních titulů není v době přípravy těchto cílů známá, respektive vyhlášená. Obec bude 
využívat svou maximální implementační kapacitu (schopnost podávat a realizovat projekty a 
dotace) tak, aby se zúčastnilo všech vhodných a realistických řízení. Následující tabulka 
obsahuje přehled konkrétnějších opatření. Nejedná se o pořadí priorit. Tyto cíle jsou barevně 
sjednocené s obecnými cíli, viz výše. Cíle propagace města a další zvyšování kvality výkonu 
samosprávy jsou relevantní pro všechny tři cílové okruhy.  
 
Cíl  Předpokládaný způsob 

financování  
Termín  

Náprava škod na ČOV a kanalizaci Dotace + kofinancování 2018 
Opravy místních komunikací Dotace + kofinancování 2018 
Výstavba hasičské zbrojnice Dotace + kofinancování 2018 
Rekonstrukce a rozšíření fotbalových kabin Dotace + kofinancování 2018 
Oprava kapličky Litochovice Dotace + kofinancování 2018 
Oprava podlahy sálu KD Litochovice Dotace + kofinancování 2018 
Oprava povrchu multifunkčního hřiště 
Litochovice 

Dotace + kofinancování 2018 

Zprovoznění výčepu KD Litochovice Svépomocí  2018-2019 
Odvodnění budovy KD Litochovice Svépomocí  2018-2019 
Schválení územního plánu (připravovaného od 
roku 2011 !!!) 

Vlastní aktivita 2018 

Pošta Partner – pošta přejde do správy obce Svépomocí  2018 
Dokončení PD a získání stavebního povolení 
na cyklostezku  

 2018 

Rekonstrukce budovy MŠ – střecha, 
zateplení, podlahy, využití pramene, 
revitalizace přídavných budov  
 

Dotace + kofinancování 2019-2022 

Získání dotaci na vybudování cyklostezky, 
následné vybudování cyklotrasy 

Dotace + kofinancování 2019-2021 
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Vybudování x nových sociálních bytů (škola, 
KD Litochovice-přístavba, podkroví či 2.NP 
budovy OÚ, případně v nových budovách) 

Dotace + kofinancování 2019-2020 

Postupná rekonstrukce obecních bytových 
domů, zejména zateplení, výměna střechy 
čp.8, odvodnění budov, opravy komínů 

Dotace + kofinancování 2019-2022 

Výstavba nových komunikací, chodníků a 
rozšíření osvětlení (např. k novým parcelám 
Nad rybníčkem, v nové rozvojové zóně Z5, 
neosvětlené obytné zóny) 

Dotace + kofinancování 2018-2022 

Zajištění infrastruktury pro nových 13 parcel 
v rozvojové zóně Z5 pro výstavbu nových 
domů 

Vlastní zdroje 2019-2022 

Propojení obcí osvětleným chodníkem/ 
cyklotrasou mimo komunikaci III.třídy 

Dotace + kofinancování 2020 

Likvidace ekologické zátěže – svážná Dotace + kofinancování 2020-2022 
Likvidace ekologické zátěže – panely u Labe Vlastní zdroje  2022 
Výsadba ovocných alejí v sesuvných území Dotace + kofinancování 2020-2022 
Projekty na hospodaření s vodou v přírodě Dotace + kofinancování 2020-2022 
Projekty přeshraniční spolupráce – informační 
centrum, česko-německé, či mezinárodní 
spolupráce 

Dotace + kofinancování 2020-2022 

Vytvoření propagačních materiálů obce – 
kniha o historii, kalendáře, pohlednice, 
turistické známky 

Dotace + kofinancování 
Popř. vlastní zdroje 

2018-2022 

Účast na výměnných či vzdělávacích 
pobytech v Česku i v zahraničí 

Dotace + kofinancování 2019-2022 

Rekonstrukce památníků v obci dle 
původních fotografií – křížky, kapličky, 
památníky padlým 

Dotace + kofinancování 
Popř. vlastní zdroje 

2019-2022 

Nákup hasičského vozidla Dotace + kofinancování 2019 
Komplexní sjednocená vánoční výzdoba 
v obou obcích 

Vlastní zdroje 2019-2022 

Vybudování veřejného tábořiště u Labe se 
zázemím 

Dotace + kofinancování 2020-2022 

Revitalizace návsí Prackovice i Litochovice Dotace + kofinancování 2020-2022 
Revitalizace hřbitovů – vytvoření pietního 
místa ze starých německých náhrobků 

Dotace + kofinancování 
Mezinárodní projekty 

2019-2022 

Revitalizace farské zahrady u kostela 
v Prackovicích – vytvoření místa pasivního 
odpočinku, výsadba, mobiliář, altány 

Dotace + kofinancování 
Mezinárodní projekty 

2020-2022 

Vybudování naučné stezky na katastru našich 
obcí 

Dotace + kofinancování 2020-2022 

Vybudování bezbariérového obecního úřadu, 
Přeskupení uspořádání kanceláří a knihovny 

Dotace + kofinancování 2020-2022 

Spolupráce s místními podnikatelskými 
subjekty a farmářem 

Vlastní zdroje 2020-2022 
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Vybudování muzea o historii našich obcí s 
občerstvením 

Dotace + kofinancování 2022 

Získání kostela v Prackovicích do správy/ 
majetku obce, zavedení elektřiny do kostela, 
vybavení mobiliářem a zprovoznění budovy 
ke kulturním akcím 

Dotace + kofinancování 2022 

 
14. 2 Návaznost na další aktuální schválené strategické a koncepční dokumenty 
 
Nadále zůstávají v platnosti všechny předchozí schválené a aktuální koncepční a strategické 
dokumenty obce.  
 
15. Podpora realizace programu 
 
Strategickým přístupem pro úspěšnou realizaci Plánu rozvoje obce Prackovice nad Labem je 
zacílení na účinnou spolupráci zastupitelstva a občanů obce, zástupců podnikatelů i 
registrovaných spolků a sdružení. 
 
Obec Prackovice nad Labem vyvine maximální úsilí pro uskutečnění všech možných a 
technicky a finančně možných záměrů při zohlednění existující problémů obce i její pozitivně 
formulované vize. Obec bude brát zřetel na stanovené směry a priority svého rozvoje.  Každý 
konkrétní záměr nebo projekt bude ještě před svým uskutečněním diskutován, a to jak 
z hlediska věcného, finančního, tak i konkrétního přínosu pro obec a její obyvatele.  
 
Zajištění řízení a naplňovaní tohoto Programu rozvoje obce Prackovice nad Labem, je 
agendou starostky obce a zastupitelstva obce, na jeho úspěšné realizaci se však svou měrou 
podílí všichni občané, jejich spolky a sdružení, stejně tak i podnikatelské subjekty v obci.   
 
Koordinační a administrativní roli při realizaci tohoto plánu má starosta a zastupitelstvo obce. 
Zodpovídají společně za realizaci, průběžné hodnocení a aktualizaci tohoto rozvojového 
dokumentu. Tento plán je zveřejněn na internetových stránkách města a ve vytištěné podobě je 
dostupný v prostorách městského úřadu, kde je k dispozici občanům.  
 
Naplňování stanovené vize a cílů bude průběžně sledováno a vyhodnocováno (jednou ročně). 
V případě potřeby je možné a žádoucí tento plán měnit, upravovat, zpřesňovat a konkretizovat. 
Při hodnocení mohou být prováděna další šetření, která se zaměří jak na míru (ne)naplnění 
jednotlivých cílů, ale také na postoje občanů, spolků nebo podnikatelských subjektů 
k provedeným nebo chystaným akcím a opatřením.  
 
Změny a doplnění a konkretizaci tohoto Programu rozvoje schvaluje vždy zastupitelstvo.  
 
Své připomínky a náměty k dalšímu rozvoji tohoto dokumentu a obecnému vývoji života 
v jednotlivých částech naší obce je možné směřovat na e-mailovou nebo korespondenční adresu 
úřadu.  
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