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B.1 NÁZEV 

 

Strategický plán rozvoje města Olomouc 

 

B.2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ (OSNOVA) 

 

Předmětem koncepce je Strategický plán rozvoje města Olomouce (pro období 2017–2023), základní 

střednědobý koncepční rozvojový dokument, který se v souladu se zásadami udržitelného rozvoje 

bude snažit efektivně řídit procesy plánování sociálně-ekonomického rozvoje území města.  

 

Strategický plán se bude skládat z těchto dílčích částí: 

 

 A. Strategický plán 

o Analytická část  

o Návrhová část 

o Implementační část 

 B. Zásobník projektových záměrů a akční plán 

 

 Analytická část 

 

Analytická část obsahuje socio-ekonomickou analýzu města (tzv. profil města) stejně jako další 

východiska potřebná k vypracování návrhové části. Socio-ekonomická analýza města soustřeďuje 

základní fakta o městě a obsahuje komplexní zhodnocení situace ve městě, charakteristiku stavu a 

vývoje jednotlivých oblastí života města. Jejím účelem je identifikovat jednak hlavní problémy/bariéry 

socioekonomického rozvoje města a příčiny jejich vzniku, jednak definovat, v čem spočívá rozvojový 

potenciál města. Snahou je sledovat změny, které se udály od roku 2007, kdy byla provedena poslední 

aktualizace Strategického plánu rozvoje města Olomouce. 

Východiska pro návrhovou jsou zpracována mj. na základě poznatků z výše analyzované a popsané 

charakteristiky města a zachycují základní (klíčové) podněty pro návrhovou část. Je vypracována 

v této struktuře: 

 

 Souhrn hlavních informací za jednotlivé tematické oblasti 

 Strom problémů 

 Analýza vnitřních a vnějších faktorů rozvoje (SWOT analýza)  

 

Významným východiskem pro návrhovou část dokumentu je taktéž provedené dotazníkové šetření 

realizované mezi obyvateli města Olomouce s pomocí dotazníkového šetření a pocitových map. 

 

Návrhová část 

 

Návrhová část strategického plánu bude navazovat na poznatky získané z analytické části. Jejím cílem 

bude stanovit žádoucí směr dalšího rozvoje města, definovat vizi a hlavní strategické cíle města, 

formulovat rozvojové priority včetně specifických cílů a předpokladů jejich plnění a také blíže 

specifikovat opatření a konkrétní aktivity, s jejichž pomocí budou jednotlivé priority a cíle plněny. 

Návrhová část bude mít hierarchickou strukturu, tzn. bude se v ní postupovat od základních 

obecně/široce formulovaných cílů směrem ke konkrétním opatřením a projektům.  

 

Implementační část  

B. ÚDAJE O KONCEPCI 
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V rámci implementační části bude popsán způsob realizace (implementace) dané strategie. Zejména 

bude nastaven systém řízení a organizace naplňování dokumentu po jeho schválení. Dále bude popsán 

proces tvorby akčního plánu s vazbou na finanční plán města (tj. rozpočet popř. rozpočtový výhled) a 

proces monitorování mj. zahrnující stanovení souboru monitorovacích indikátorů (a to na všech 

úrovních strategie, tj. indikátorů výstupů, výsledků a dopadů).  

Dále bude zpracována struktura Zprávy o naplňování Strategického plánu, jež se stane nástrojem 

periodické (roční) evaluace strategie.  

 

Tvorba zásobníku projektových záměrů a první verze akčního plánu   

 

Cílem této aktivity je zakomponování nastaveného strategického řízení, organizační struktury a 

procesů do běžného chodu úřadu. V rámci této aktivity budou provedeny první procesní kroky 

implementace strategického plánu – vytvoření zásobníku projektových záměrů a první verze akčního 

plánu, jež bude mít vazbu na rozpočet města. 

Zásobník projektových záměrů bude obsahovat přehled všech aktivit/projektů plánovaných k realizaci, 

či minimálně k jejich přípravě, na období platnosti strategického plánu, tj. na roky 2017–2023. 

Zároveň zde budou vytipovány klíčové/strategické rozvojové záměry města, jež budou vzhledem ke 

svému významu pro naplnění jednotlivých cílů strategie zásadní pro realizaci celé strategie. 

 

B.3 CHARAKTER 

 

Strategický plán rozvoje města Olomouc je střednědobým koncepčním dokumentem především pro 

období do 2017-2023 s výhledem do let následujících.  Strategie bude široce zaměřena na hlavní 

zájmové oblasti rozvoje města, kdy na základě analýzy současného stavu budou stanoveny rozvojové 

priority, cíle a opatření.  

Bude se jednat o hlavní rozvojový dokument města, který pomůže usměrňovat rozvoj a řízení města 

Olomouce v nadcházejících letech. Na základě strategie budou realizovány klíčové investice ve městě 

a bude z ní také vycházet rozpočet města v příštích letech. 

 

ZPRACOVÁNÍ KONCEPCE BYLO PODPOŘENO Z OPERAČNÍHO PROGRAMU 

ZAMĚSTNANOST. 

 

B.4 ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY POŘÍZENÍ 

 

Město Olomouc má zpracovaný strategický plán, který byl však naposledy aktualizován v r. 2007. 

Z tohoto důvodu je pořizován nový strategický plán, který bude na tento původní v některých 

ohledech navazovat, zejména však bude reagovat na aktuální problémy a potřeby města.  

Strategie bude svým zaměřením navazovat na další koncepční dokumenty na národní a krajské úrovni, 

se kterými bude v souladu. Strategie by měla především určit priority rozvoje na území města 

v jednotlivých dílčích oblastech, ať už na úrovni cílů nebo konkrétních opatření, a to ve vazbě na 

stávající programové období EU.  

 

B.5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY A POSTUPY (ETAPY) ŘEŠENÍ 

 

Strategický plán se bude skládat z těchto dílčích částí: 

 

 A. Strategický plán 

o Analytická část  

o Návrhová část 
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o Implementační část 

 B. Zásobník projektových záměrů a akční plán 

 

Podrobněji je obsah těchto dílčích jednotlivých částí popsán výše. 

 

Do přípravy strategického plánu je a bude zapojena veřejnost, a to jak široká, tak odborná. Hlavními 

nástroji pro zapojení veřejnosti bude dotazníkové šetření, pocitové mapy a vytvoření expertních 

pracovních skupin. 

Realizaci dotazníkového šetření byla provedena mezi obyvateli statutárního města Olomouce. 

Občané v něm mohli vyjadřovat své názory na stávající stav i budoucí rozvoj města. Bylo osloveno 

několik set respondentů na základě kvótního výběru, přičemž minimálně jedna polovina šetření byla 

realizována formou osobních rozhovorů s respondenty. Informace z vyplněných dotazníků byly 

následně analyzovány, vyhodnoceny a prezentovány v rámci veřejných projednávání. 

Dále došlo k tvorbě pocitových map, a to s aktivním zapojením obyvatel statutárního města 

Olomouce, kteří vyjadřovali své názory na daná témata (z oblasti životního prostřední, dopravy,…) s 

vazbou na konkrétní městské lokality.  

Do návrhové části, stejně jako jednotlivých východisek pro tuto část, bude výraznou měrou zapojena 

Komise pro strategické řízení a jí ustanovené pracovní skupiny. Komise pro strategické řízení se bude 

mj. podílet na projednávání a schvalování výstupů z jednotlivých fází tvorby strategického plánu, na 

formulování vize a stanovení cílů a rozvojových priorit města, projednávání a schvalování 

implementačních pravidel (nastavení implementace a monitoringu plnění strategického plánu), bude 

mít na starosti předložení závěrečného dokumentu ke schválení samosprávným orgánům města atd. 

Pracovním orgánem komise jsou tematické odborné pracovní, které se budou podílet na 

připomínkování a doplňování výstupů a hlavních závěrů analytické části a zejména pak na podrobném 

rozpracování návrhové části SP vč. předklání návrhů opatření a konkrétních rozvojových aktivit pro 

jednotlivé rozvojové priority. Pracovní skupiny budou složené ze zástupců významných aktérů 

regionálního rozvoje (tzv. stakeholderů), jejichž aktivity mají dopad na území statutárního města 

Olomouce.  

 

B.6 HLAVNÍ CÍLE 

 

Koncepce je aktuálně ve fázi zpracování, dokončuje se analytická část. Vize, cíle, priority a opatření 

tedy doposud nejsou stanoveny.  

Obecně cíle vycházejí ze zadávací dokumentace, kde je uvedeno, že předmět koncepce a celého 

projektu je zaměřen na:  

 

 zkvalitnění a zefektivnění procesu strategického řízení ve městě Olomouci 

 vytvoření základního střednědobého koncepčního rozvojového dokumentu, který se v souladu 

se zásadami trvale udržitelného rozvoje bude snažit efektivně řídit procesy plánování sociálně-

ekonomického rozvoje území města  

 

Vize, konkrétnější cíle, priority, opatření a navazující projekty budou řešeny v dalších fázích přípravy 

koncepce. JIŽ V TÉTO FÁZI JE VŠAK MOŽNÉ VYVODIT ZAMĚŘENÍ NÁVRHOVÉ ČÁSTI. Dá 

se vycházet ze SWOT analýz, které jsou východiskem pro návrhovou část. Platí zde metodický princip 

využití SWOT analýz, který směřuje k: 

 

 využití a rozvíjení silných stránek 

 využívání příležitostí 

 řešení nebo zlepšování slabých stránek 

 prevence hrozeb a rizik v území 
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SWOT analýzy vycházejí z provedených analýz a jsou zpracovány pro tyto oblasti: 

 

 Geografická poloha, obyvatelstvo a bydlení 

 Ekonomika a trh práce 

 Vzdělání a výzkum 

 Cestovní ruch, kultura, sport 

 Sociální oblast, bezpečnost a kriminalita, zdraví obyvatelstva, rodinná politika 

 Doprava a infrastruktura 

 Životní prostředí a urbanismus 

 Veřejná správa 

 

Aktuálně jsou ve fázi schvalování. Jejich obsah je uveden zde, včetně souhrnného komentáře 

týkajícího se zaměření s vazbou na problematiku vlivů na životní prostředí. 

 

Geografická poloha, obyvatelstvo a bydlení 

S – Silné stránky W – Slabé stránky 

 centrum vzdělanosti a služeb nadregionálního 

významu (obchod, zdravotnictví) 

 přirozené centrum Olomouckého kraje 

 z pohledu národních strategických dokumentů 

sídelní aglomerace/metropole národního významu 

 atraktivní lokalita pro život  

 vysoký podíl vysokoškolsky vzdělaného 

obyvatelstva 

 klesající počet osob se základním vzděláním 

 vysoká intenzita bytové výstavby v Olomouci 

(za posledních 10 let dokonce nejvyšší 

v porovnání s vyššími územními celky 

i velikostně podobnými sídly) 

 zvyšující se úroveň bydlení ve městě (napojení na 

technickou infrastrukturu, zvyšování celkové 

i obytné plochy bytu na osobu,…) 

 nárůst celkového počtu obydlených domů i bytů, 

nadprůměrný podíl obydlených domů i bytů 

ve srovnání s vyššími územními celky 

 postupná regenerace bytového fondu stejně jako 

revitalizace veřejných prostranství v rámci 

Integrovaného plánu rozvoje města Olomouce – 

Revitalizace a regenerace sídliště 

 nevýhodná demografická struktura (stárnutí 

populace) 

 nárůst počtu a také podílu neobydlených domů 

i bytů  

 vysoké tržní ceny bytů (v porovnání s krajskými 

městy), které se pro určité skupiny obyvatel 

stávají z ekonomického hlediska čím dál tím 

méně dostupné 

 zastaralý domovní fond; vysoká hodnota 

průměrného stáří bytového fondu (52,2 let)  

 monofunkčnost panelových sídlišť, deficit 

statické dopravy v sídlištích a s tím související 

kvalita veřejných prostranství 

 

O - Příležitosti T - Hrozby 

 podpora dalšího rozvoje kvality života ve městě 

s cílem omezení suburbanizace 

 výstavba nových bytových domů přispívající 

k celkovému omládnutí bytového fondu; využití 

brownfields a nezastavěných proluk ve městě 

k nové výstavbě 

 pokračující rekonstrukce staršího bytového fondu  

 zvýšení atraktivity centra města pro bydlení; 

začátek procesu gentrifikace 

 

 pokračující úbytek obyvatelstva vlivem 

suburbanizace  

 značný nedostatek domů s pečovatelskou službou 

vs. stárnutí populace 

 nesoulad mezi poptávkou a nabídkou na trhu 

bydlení  

 neschopnost mladých a sociálně slabých obyvatel 

řešit vlastní bytovou situaci v důsledku snižování 

životní úrovně  

 hromadný konec životnosti panelových konstrukcí 

bytových domů, např. v důsledku chemické koroze 

betonu či jiných nepředvídaných jevů 
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Souhrnný komentář k předpokládanému zaměření návrhové části 

 řešení problematiky bydlení – regenerace bytového fondu, vhodné využití bytového fondu, rozvoj ploch 

pro bydlení 

 využívání brownfields k nové výstavbě 

 řešení problematiky stárnutí obyvatel 

 

Ekonomika a trh práce  

S – Silné stránky W – Slabé stránky 

 město s rozvinutým průmyslem, moderním 

vědecko-výzkumným zázemím 

 rostoucí HDP, vysoký nárůst HDP na 1 obyvatele 

v posledních 10 letech 

 stabilní silné zastoupení sektoru veřejných služeb 

(vzdělávací, zdravotnické, sociální) 

 rostoucí sektor služeb 

 rostoucí podnikatelská aktivita 

 podpora začínajících podnikatelů městem 

 dostatečná nabídka průmyslových zón 

 využívání brownfields a jejich konverze pro nové 

účely (celkový počet neregenerovaných 

brownfields klesá) 

 kvalifikovaná pracovní síla, zejména 

v humanitních oborech 

 

 nedostatek pozemků pro podnikatelské účely 

 podprůměrná výše měsíční mzdy v porovnání 

s průměrem ČR 

 relativně nízký podíl ekonomicky aktivních 

obyvatel v oblastech stavebnictví a průmyslu 

 nedostatek pracovní síly s poptávanou kvalifikací 

(zejména technické profese a řemesla) 

 dlouhodobá nadprůměrná nezaměstnanost 

 slabá inovační poptávka firem 

 menší hodnota přímých zahraničních investic 

(v komparaci se srovnatelnými okresy) 

 omezená plocha průmyslových zón 

 výrazný nárůst plošného standardu města 

Olomouce (jeden z nejvyšších v ČR 2750m
2
) a 

s tím související problémy, především  ubývání 

počtu maloobchodních jednotek v historickém 

centru města 

O – Příležitosti T - Hrozby 

 růst mezd ve vzdělávání, zdravotnictví a 

sociálních službách  

 zvýšení přímých zahraničních investic 

 využití nových dotačních titulů státu na podporu 

brownfields“  

 reforma vzdělávání a školství na národní, ev. 

krajské úrovni, růst kvality a relevance vzdělávání 

a uplatnitelnosti absolventů na trhu práce 

 trend návratu k učňovskému školství s vlivem na 

dostupnost kvalifikovaných řemeslníků a dělníků 

 

 pokles ekonomicky aktivního obyvatelstva 

(dlouhodobý trend) 

 odchod technických a řemeslných odborníků do 

důchodu bez možnosti adekvátní náhrady na trhu 

práce 

 zvyšující se podíl dlouhodobě nezaměstnaných 

osob 

 nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na trhu 

práce 

 zvyšování legislativních bariér 

 další celoevropské či globální hospodářské recese 

 zhoršení podnikatelského klimatu a podmínek pro 

podnikání v Česku 

 

Souhrnný komentář k předpokládanému zaměření návrhové části 

 podpora podnikání – nabídka pozemků a ploch pro podnikání, využívání brownfields, řešení 

průmyslových zón 

 spolupráce mezi zaměstnavateli a školami (středními) 

 pracovní vzdělávání v oblasti zaměstnanosti 

 spolupráce města a podnikatelů 

 

Vzdělání a výzkum 

S – Silné stránky W – Slabé stránky 

 centrum středoškolského a vysokoškolského 

vzdělávání nadregionálního významu 

 dostatečně hustá síť a dobrá dostupnost 

vzdělávacích institucí; zvyšující se kapacity 

mateřských i základních škol, struktura škol 

 záporné saldo migrace talentů a špičkových 

odborníků 

 nedostatečné kapacity předškolních zařízení 

zřizovaných statutárním městem Olomouc 

 nižší zájem a motivace žáků a studentů (stejně jako 
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Oznámení koncepce dle z. č. 100/2001 Sb. 

různého zaměření vč. mezinárodních škol, škol 

s alternativní výukou či škol s rozšířenou výukou 

matematiky, ICT, atd.   

 poskytování vzdělávání dětem, žákům a 

studentům se speciálními vzdělávacími potřebami 

i žákům mimořádně nadaným 

 postupná modernizace a zlepšování stavebně-

technického stavu školských zařízení i jejich 

vybavení (energeticky úsporná opatření, 

rekonstrukce sportovišť, školních jídelen, atd.) 

 nastartování aktivní spolupráce mezi místními 

podnikateli a středními a vysokými školami 

 dobrá uplatnitelnost absolventů UPOl na trhu 

práce  

 Univerzita Palackého – významný aktér na poli 

vědy a výzkumu 

 špičkový výzkum v oblastech biotechnologie, 

pokročilých technologií a materiálů, molekulární 

a translační medicíny, nanotechnologií 

 zvyšující se počet zaměstnanců v oblasti vědy 

a výzkumu 

 výrazný nárůst udělených patentů v oblasti vědy 

a výzkumu 

 dostatečně rozvinutá infrastruktura pro vědu 

a výzkum 

 Rozvoj Moravské vysoké školy Olomouc 

jejich rodičů) o studium matematiky a technicky 

orientovaných oborů, což následně způsobuje 

jejich nedostatek na trhu práce 

 špatný stavebně-technický stav a nedostatečné 

vybavení některých školských zařízení: 

nedostatečný počet odborných učeben a jejich 

zastaralé vybavení (dílny, učebny fyziky, chemie, 

ICT, atd.), nedostatek pomůcek pro vzdělávání či 

didaktických a kompenzačních pomůcek pro žáky 

se SVP, nedostatečné kapacity družin, apod. 

 absence dílenského vyučování 

 nedostatek kvalifikovaných pracovníků v řadě 

technických profesí a řemesel 

 nedostatek kompetencí pedagogických pracovníků 

a časová náročnost práce výchovných poradců 

 nízká kvalita absolventů středních škol 

 

 

O – Příležitosti T - Hrozby 

 využití evropských dotačních titulů jak pro 

zvyšování kapacit školských zařízení a zlepšování 

jejich stavebně-technického stavu (vč. 

energetických opatření), tak i k rozvoji klíčových 

kompetencí dětí, žáků a studentů  

 znovuzavedení dílenského vyučování s vazbou na 

potřeby trhu práce 

 rozvoj inovačního prostředí 

 využití potenciálu kreativního průmyslu 

 zvýšení kvalifikace a motivace pedagogů, 

asistentů, výchovných poradců aj. 

 možnost realizace mimoškolních aktivit a využití 

nových výukových metod a nástrojů, 

popularizačních nástrojů pro rozvoj základních 

gramotností 

 rozvoj spolupráce a partnerství vzdělávacích 

institucí a podnikatelských subjektů, popř. 

subjektů veřejné správy  

 intenzivnější využívání informačních a 

komunikačních technologií ve vzdělávacím 

procesu základních a středních škol 

 budoucí nedostatečná kapacita mateřských škol s 

ohledem na legislativní změny 

 zhoršení podnikatelského klimatu a podmínek pro 

podnikání v Česku 

 přetrvávající nesoulad mezi vzděláním na jedné 

straně a požadavky trhu práce na straně druhé 

 snižující se kvalita výuky na ZŠ a SŠ, a to zejména 

cizích jazyků, informatiky, případně technických 

předmětů 

 odchod zkušených, kvalifikovaných pedagogů do 

podnikatelské sféry, chybějící motivace pro 

příchod nových, mladých pedagogů s odbornou a 

pedagogickou způsobilostí 

 snižování kvality vzdělávání v důsledku velkého 

počtu žáků a studentů ve třídách vč. žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami  

 klesající porodnost a populační pokles mající vliv 

na nenaplněné kapacity škol (případně školských 

zařízení) vedoucí k jejich postupnému rušení 

 přetrvávající nezájem o technické obory, riziko 

omezení počtu studijních oborů i odborných škol 

 

Souhrnný komentář k předpokládanému zaměření návrhové části 

 spolupráce mezi zaměstnavateli a školami (středními) a podpora technických oborů 

 podpora vědy a výzkumu 

 zlepšování technického stavu školských zařízení a vybavenosti 

 podpora inkluzivního vzdělávání  
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Oznámení koncepce dle z. č. 100/2001 Sb. 

 

Cestovní ruch, kultura, sport 

S – Silné stránky W – Slabé stránky 

 výjimečný potenciál cestovního ruchu; město s 

druhou nejrozsáhlejší a nejstarší památkovou 

rezervací ČR a s celou řadou významných 

kulturních, historických, církevních či vojenských 

památek (vč. památky UNESCO) má potenciál 

především pro rozvoj kulturně-poznávacího CR 

 zařazení města do edice (seznamu 

skrytých/tajných míst Evropy) prestižního 

světového turistického průvodce Lonely Planet 

 existence nadregionálních turistických atraktivit a 

cílů přispívajících k rozvoji cestovního ruchu: 

ZOO Olomouc, výstaviště Flora Olomouc, atd. 

 proměna města Olomouce po roce 2007 s 

významným dopadem na rozvoj cestovního ruchu 

a návštěvnosti města 

 bohatá a rozmanitá nabídka zajímavých 

kulturních, společenských a sportovních akcí 

 rozsáhlá výstavba či modernizace řady 

ubytovacích zařízení, postupné rozvíjení 

doprovodných služeb v rámci jejich nabídky  

 rozvinutá kongresová a incentivní turistika – 

velmi dobrá nabídka kongresových zařízení, 

příchod významných hotelových řetězců do 

města, existence Central Moravia & Jeseniky 

Convention Bureau, atd.  

 tradice gastronomických specialit, specializace 

některých restauračních zařízení z hlediska 

gastronomické nabídky a jejich zapojení do 

různých gastronomických projektů a aktivit  

 moderní certifikované Informační centrum 

Olomouc splňující standard pro třídu „A“ 

 informační systém na příjezdových 

komunikacích, orientační systém města, jednotný 

systém značení památek a památných domů 

 velmi dobré podmínky pro rozvoj cykloturistiky 

popř. in-line bruslení – krajina s nepříliš členitým 

terénem, Olomouc je křižovatkou dvou národních 

dálkových cyklotras I. třídy, provoz cyklobusu na 

trase Olomouc – pohoří Jeseníky, atd. 

 celkový nárůst hostů v hromadných ubytovacích 

zařízení i počtu jejich přenocování (od r. 2012), 

přičemž dynamika tohoto růstu byla mnohem 

vyšší než jaká byla zaznamenána u Olomouckého 

kraje, ČR i u velikostně stejných sídel 

 jednotný vizuální styl statutárního města 

Olomouce a důsledný způsob jeho uplatňování 

(budování brandu města), nový (průběžně 

aktualizovaný) turistický portál města 

 zpřístupňování sportovních a dětských hřišť v 

areálech škol pro širokou veřejnost v odpoledních 

hodinách (po skončení výuky) 

 návštěvnost města i jednotlivých turistických cílů 

nedosahuje silných a vysoce navštěvovaných 

destinací a atraktivit v ČR nebo v rámci 

středoevropského prostoru 

 nedostatek atraktivit volnočasového, relaxačního 

a zábavního charakteru (zábavní, tematické, 

naučné parky, apod.), po kterých je v současné 

době poptávka 

 finanční prostředky investované do rozvoje 

některých turistických atraktivit nepřinesly 

očekávané efekty či dostatečně nerozvinuly jejich 

potenciál (ZOO Olomouc, přírodní koupaliště 

Poděbrady, Flora Olomouc, apod.)  

 problematika v oblasti events: chybí jedna 

prestižní velká akce s ambicí přitáhnout do města 

desítky až stovky tisíc návštěvníků, neexistuje 

koordinovaný kalendář akcí s dostatečným 

předstihem, absence provázanosti atraktivní 

nabídky institucí s tematickými produkty města 

 vysoké ceny ubytovacích služeb pro 

individuálního turistu  

 nízký počet certifikovaných zařízení; např. v 

rámci systému „Cyklisté vítáni“ není na území 

města Olomouce certifikované ani jedno zařízení  

 absence prostoru kvalitní víceúčelové haly a letní 

festivalové Open air arény 

 limity v oblasti rozvoje cykloturistiky: Olomouc 

není vnímána jako cyklistická destinace vhodná 

pro dovolenou na kole, město není napojeno 

cyklostezkami na tzv. cyklodálnice (Cyklostezka 

Bečva, atd.), chybějící infrastruktura pro 

elektrokola, absence rozvinuté nabídky 

cykloturistických balíčků, atd. 

 počet přenocování hostů a průměrná doba (délka) 

jejich pobytu jsou dlouhodobě na nízké úrovni   

 chybí jednotný slogan města oslovující cílové 

skupiny a silné komunikační kampaně s 

jednotným sloganem. 

O – Příležitosti T - Hrozby 
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 růst zájmu o rekreaci a trávení volného času v 

tuzemsku, zvyšující se zájem o lacinější domácí 

turismus  

 rostoucí zájem o zdravý životní styl a aktivní 

trávení volného času (další rozvoj cykloturistiky, 

in-line bruslení, …) 

 zvyšující se nabídka tzv. zážitkové turistiky 

(vznik nových zážitkových turistických cílů jako 

např. zábavních či naučných parků, zařízení a 

areálů s nabídkou adrenalinových či netradičních 

aktivit, atd.) 

 orientace na moderní rozvoj současných 

turistických cílů spojených s městskou a 

poznávací turistikou 

 církevní turismus – rozvoj všech forem vč. 

poutnictví   

 zavádění certifikovaných služeb cestovního ruchu 

(ubytovacích, stravovacích a dalších zařízení) 

 růst zájmu o rekreaci a trávení volného času v 

tuzemsku, zvyšující se zájem o lacinější domácí 

turismus  

 prohlubující se spolupráce mezi klíčovými 

subjekty cestovního ruchu (soukromého a 

veřejného sektoru) v rámci regionu (SM-SCR) a 

dále také spolupráce se sousedními regiony, 

vzájemná koordinace aktivit směřujících do 

rozvoje cestovního ruchu 

 rostoucí poptávka po nových specializovaných 

produktech a produktových balíčcích spojených s 

aktivním trávením dovolené a po produktech 

spojených s místními zvláštnostmi/jedinečnostmi 

 využití vysokého potenciálu Olomouce jako 

univerzitního města – akce pro mladé lidí, popř. 

pro akademiky a studenty přijíždějící do regionu 

 nové vazby na ruské tour operátory popř. na 

operátory nových, vzdálených trhů – Čína, Jižní 

Korea, Japonsko, … 

 využití potenciálu řeky Moravy a přírodního 

koupaliště Poděbrady pro rozvoj vodácké 

turistiky a vodních sportů 

 zviditelnění města ve sdělovacích prostředcích, na 

internetu, apod. 

 nekoncepční investice do atraktivit cestovního 

ruchu bez vazby na skutečné potřeby návštěvníků 

 podcenění významu cestovního ruchu a 

volnočasových aktivit jako rostoucího a stabilního 

ekonomického sektoru a předmětu podnikání a 

zaměstnanosti  

 nedostatečná schopnost subjektů na trhu 

cestovního ruchu reagovat na trendy probíhající 

jak na straně poptávky, tak na straně konkurenční 

nabídky, tj. budování atraktivit pro volný čas, 

zábavu, relaxaci i poučení v kontextu převahy 

historických atraktivit  

 nedostatek zdrojů pro financování rozvoje 

turistických cílů (např. v porovnání 

s programovacím obdobím EU 2007–2013)  

 podcenění zásadního významu tvorby nových a 

inovovaných produktů a neschopnost vytvoření 

cílených produktů a produktových balíčků 

 nízké investice do údržby, obnovy popř. 

zpřístupnění kulturních a historických památek 

 citlivost sektoru cestovního ruchu na zvraty v 

ekonomice, nízké průměrné mzdy v tomto sektoru 

 další nárůst negativních jevů ve světě 

(hospodářské krize, terorismus,…) negativně 

ovlivňující rozvoj cestovního ruchu 

 sílící pozice a rozvoj konkurenčních regionů ve 

vztahu k trhu cestovního ruchu  

 nízký rozpočet na budování brandu a marketing 

destinace 

 

 

Souhrnný komentář k předpokládanému zaměření návrhové části 

 podpora rozvoje cestovního ruchu, marketing a propagace  

 rozvoj cyklistické dopravy 

 rozvoj ubytovacích kapacit 

 nové společenské akce 
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Sociální oblast, bezpečnost a kriminalita, zdraví obyvatelstva, rodinná politika 

S – Silné stránky W – Slabé stránky 

 rozmanitost a dostupnost sociálních služeb 

 pokrytí zdravotní péče z hlediska fungování 

samostatných ordinací lékařů ve městě Olomouci 

je v porovnání s velikostně obdobnými městy 

nadstandardní 

 dobrá vybavenost sítí zdravotnických zařízení 

(lůžkových i ambulantních) a zařízení sociální 

péče a jejich solidní dostupnost 

 koncepční, institucionální, personální, finanční, 

informační aj. podpora rozvoje rodinné politiky 

ze strany statutárního města Olomouce 

 intenzivní spolupráce veřejnoprávních a 

neziskových subjektů při podpoře rodin 

a prorodinných aktivit  

 podpora činnosti klubů pro seniory, mateřských a 

rodinných center, komunitních center 

 realizace aktivit v rámci projektu „Bezbariérová 

Olomouc“ a existence Fondu pomoci 

olomouckým dětem vytvořeného za účelem 

podpory dětí z nízkopříjmových rodin 

 dlouhodobý pokles nápadu trestných činů 

na území města Olomouce (od r. 1996 o 42 %) 

 institucionální ukotvení prevence kriminality na 

úrovni města (manažer prevence kriminality, 

Komise pro prevenci kriminality a bezpečnost, 

finanční podpora z rozpočtu SMOl) a úspěšná 

realizace městských projektů prevence  

 dobrá spolupráce Policie ČR, Městské policie 

Olomouc a dalších složek při zajišťováni 

veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě 

 existence městského kamerového dohlížecího 

systému; monitorování na místech s vysokou 

mírou kriminality (centrum města, atd.) 

 činnost Preventivně informační skupiny Policie 

ČR a Preventivně informační skupiny Městské 

policie Olomouc, realizace programů a aktivit 

zaměřených na prevenci kriminality a eliminaci 

sociálně patologických jevů (pořádání 

přednáškových a osvětových akcí, atd.) 

 existence a činnost Probační a mediační služby 

Olomouc, Nadace Bezpečná Olomouc, řady 

státních i nestátních organizací plnících roli 

primární, sekundární i terciární prevence 

kriminality a sociální patologie 

 většina obyvatel považuje město Olomouc za 

bezpečné město, kde jim většinou nehrozí 

nebezpečí; nejbezpečněji se cítí v centru města 

 nedostatečná kapacita sociálního bydlení ve vztahu 

k poptávce (mj. nízký počet bytů zvláštního určení 

včetně bytů v domech s pečovatelskou službou  

 chybějící koncepce rozvoje bytové politiky mj. 

řešící problematiku bydlení sociálně slabých 

obyvatel či mladých rodin s dětmi  

 rostoucí problematika bezdomovectví 

 nedostatečná realizace aktivit a podpora nástrojů 

napomáhajících sladění pracovního a rodinného 

života 

 nedostatečná kapacita městských jeslí 

 chybí infekční oddělení (nejbližší se nachází v 

Prostějově). 

 Olomouc je v oblasti kriminality nejzatíženějším 

sídlem na území Olomouckého kraje (zejména se 

týká obvodních oddělení Olomouc 1 a Olomouc 3) 

 podprůměrný počet objasněných trestných činů 

 existence lokalit se zvýšenou kriminalitou ve městě 

– nákupní centra s přilehlými parkovišti, panelová 

sídliště s vysokou hustotou obyvatel,…  

 existence míst (hlavní vlakové a autobusové 

nádraží včetně prostranství okolo nich, městské 

parky, podchody, apod.), kde se občané 

dlouhodobě necítí bezpečně  

 neodpovídající průběžný informační servis Policie 

ČR a Městské policie mapující nápad trestné 

činnosti respektive stav veřejného pořádku 

v jednotlivých lokalitách města 

 vysoký počet značně divergentních subjektů 

zabývajících se prevencí kriminality (riziko 

zdvojování projektů, dekoncepce celkové 

efektivity) 

 snižování finančních dotací pro oblast vzdělávání 

k prevenci 
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 podpora dostupnosti bydlení 

 realizace preventivních opatření v oblasti 

sociálního vyloučení 

 posilování zaměstnatelnosti na základě růstu 

a rozšiřování kvalifikace a motivace obyvatel 

 rostoucí podíl domácností přijímajících příspěvek 

na živobytí i bydlení 

 rostoucí sociální segregace obyvatel znemožňující 

vzestup na sociálním žebříčku  

 rozšiřování skryté chudoby 
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s využitím vnějších finančních zdrojů 

 obecný trend podpory komunitního života 

v obcích a posílení identity obyvatel, posilování 

sousedství a občanského soužití, rozvoj občanské 

společnosti  

 rozvoj sociálního podnikání  

 zefektivnění mediálního obrazu prevence 

kriminality včetně příkladů dobré praxe 

 vytvoření motivačního systému pro obyvatele 

města, který by vedl k většímu zájmu 

a odpovědnosti za vlastní bezpečnost v okolí 

bydliště, zdraví atd. 

 rozšiřování kamerových bodů do stávajícího 

systému MKDS 

 nové zdroje financování prevence kriminality 

(firemní programy, nadace, grantové programy 

Olomouckého kraje) a posílení stávajících zdrojů 

(SMOl, dotace MV ČR) 

 osvěta a šíření informací v rámci preventivních 

programů; ochrana seniorů a jiných ohrožených 

skupin 

 zapojení nových subjektů do systému prevence 

kriminality města a prohloubení spolupráce se 

stávajícími  

 rozvoj systému včasné intervence 

 nárůst počtu sociálně vyloučených osob a vznik 

segregovaných skupin participujících na zvýšené 

kriminalitě 

 nárůst kriminality a sociálně patologických jevů u 

nezletilých a mladistvých v důsledku nezájmu o 

využívání nabídky volnočasových aktivit 

 migrační krize a nebezpečí pramenící 

z potencionálního příchodu běženců 

 obtížné rozkrytí latentní kriminality a nových jevů 

v oblasti sociální patologie (sociální sítě, 

agresivita, imigrace, šíření nenávisti) 

 zánik institucí zajišťujících stávající preventivní 

aktivity 

 snižování stavu pracovníků preventivně 

informačních skupin Policie ČR i Městské policie 

 nedostatečný počet či neexistence edukačních či 

jiných osvětových programů zaměřených na oblast 

imigrace (náboženské předsudky) 

 

 

 

 

Souhrnný komentář k předpokládanému zaměření 

 zlepšování bezpečnosti ve městě 

 rozvoj zdravotních a sociálních služeb 

 prevence kriminality 

 podpora rodin 

 

Doprava a infrastruktura 

S – Silné stránky W – Slabé stránky 

 poloha na TEN-T 

 hustá a kapacitní silniční i železniční síť 

(propojení s Prahou, Brnem a Ostravou) 

 napojení na druhý a třetí železniční koridor 

 rozvinutý systém veřejné hromadné dopravy      

 vysoký podíl přepravených osob MHD 

v porovnání se srovnatelnými městy 

 v uplynulém období došlo ke zvýšení počtu linek 

MHD, obslužnosti a zkvalitnění vozového parku 

 modernizovaný vozový park MHD (tramvaje) 

 začlenění MHD do Integrovaného dopravního 

systému Olomouckého kraje 

 Olomoucí prochází dálkové nadnárodní 

cyklostezky Eurovelo 9 a Greenways 

 významný rozvoj cyklostezek v uplynulém 

období financovaných z ESI fondů 

 přítomnost veřejného vnitrostátního letiště  

 kompletní vybavenost města základní technickou 

infrastrukturou 

 zatížení města nákladní dopravou 

 vysoká intenzita dopravy v Olomouci z důvodu 

nedokončené dálnice D1 

 vysoký podíl nevyhovujících nebo havarijních 

vozovek v okrese Olomouc 

 zastaralý vozový park MHD (autobusy) 

 absence dostatečně kvalitních a bezpečných 

cyklotras a podpůrné infrastruktury 

 chybějící východní tangenta ve městě Olomouc  

 neexistence dostatku parkingů typu B+R 

 problémy s průchodností města, odstraňování 

bariér a zvyšování bezpečnosti pěší dopravy 

 nevyřešené parkování ve vazbě na přestupní 

dopravní terminály  
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 snížení dopravní zátěže města dostavbou 

posledních chybějících úseků D1 v okolí Přerova 

 dostavba východní tangenty ve městě Olomouc 

 razantnější omezení kamionové dopravy 

v intravilánu města 

 další rozvoj cyklostezek (podpora cestovního 

ruchu a nemotorové dopravy)  

 multimodalita – propojenost různých druhů 

dopravy 

 zvýšení motivace obyvatel k využívání hromadné 

dopravy v důsledku rostoucích nákladů IAD, 

případně regulace IAD ve městě (nízko emisní 

zóny, apod.)      

 zvýšení podílu cyklodopravy na dělbě přepravní 

práce v souvislosti s intervencemi z ESIF, 

popularizací cyklodopravy a zvýšení dostupnosti 

elektrokol       

 alternativní zdroje energií 

 komunikace v centru města jsou na hraně své 

kapacity 

 nekoncepční příprava investic v oblasti celostátní 

dopravní infrastruktury, přetrvávající překážky 

v přípravě projektů (příliš složitý proces přípravy 

s opakovanými procedurami, neefektivní způsob 

majetkoprávní přípravy, nedostatečné pokrytí 

přípravy projektů finančními prostředky 

a administrativními/odbornými kapacitami 

investorů, apod.)      

 propad konkurenceschopnosti hromadné dopravy 

v důsledku stagnace kvality dopravní obslužnosti, 

případně neúměrně se zvyšujících cen jízdného        

 zhoršení kvality života ve městech z důvodu 

negativních dopadů automobilové dopravy 

(emise, hluk, zahlcení veřejného prostoru 

infrastrukturou silniční dopravy a dopravou 

v klidu)     

 růst intenzity automobilové dopravy v důsledku 

hospodářské konjunktury, která zatíží 

nepřipravené dopravní systémy ve městech 

i mimo ně (růst poptávky po nákladní dopravě, 

a finanční dostupnosti IAD)  

     

 

Souhrnný komentář k předpokládanému zaměření 

 rozvoj veřejné hromadné dopravy 

 rozvoj a podpora cyklodopravy 

 výstavba nových úseků komunikací a rekonstrukce stávajících 

 ekologizace dopravy 

 inteligentní dopravní systémy 

 

Životní prostředí a urbanismus  

S – Silné stránky W – Slabé stránky 

 přítomnost několika přírodně hodnotných území 

(CHKO Litovelské Pomoraví, přírodní park Údolí 

Bystřice, ZCHÚ, Natura 2000) využívaných také 

k rekreaci 

 kvalitní systém veřejné zeleně - prstenec parků 

kolem centra města, zeleň podél vodních toků a 

další plochy 

 velká část domácností napojena na centrální zdroj 

tepla (OLTERM&TD Olomouc, a.s. s podílem 

města 34 %) 

 postupná realizace energetických opatření 

snižujících spotřebu energie 

 zpracována a postupně realizována koncepce 

protipovodňové ochrany města 

 dobře fungující a postupně se zlepšující systém 

nakládání s odpady 

 vysoký podíl kvalitní orné půdy 

 Centrum ekologických aktivit města Olomouce, 

o.p.s., Sluňákov 

 regulace vodních toků a postupný pokles hladiny 

podzemních vod 

 nízká ekologická stabilita krajiny/území – vysoký 

podíl zastavěných a nestabilních ekologicky ploch 

 systém ÚSES je navržen, ale ve velkém množství 

případů nefunkční z důvodů vlastnických vztahů 

aj. 

 překračovány imisní limity pro polétavý prach 

(denní koncentrace) a benzo(a)pyren – hlavním 

zdrojem je doprava 

 hluková zátěž z automobilové dopravy v okolí 

hlavních dopravních tahů 

 řada lokalit se starou ekologickou zátěží 

 existence drobných skládek různých odpadů 

 vysoký podíl zornění půdy (půdní eroze) 
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 komplexní pozemkové úpravy 

 rozvoj sídelní a krajinné zeleně a propojení města 

a krajiny 

 přírodě blízká protipovodňová a protierozní 

opatření na tocích a v krajině 

 realizace ITI olomoucké aglomerace (využití 

externího financování z ESI fondů) 

 posílení ekologické stability krajiny 

 snižování emisí z velkých zdrojů 

 zlepšení kvality ovzduší cílením na oblasti 

dopravy a malých zdrojů znečištění 

 sanace starých ekologických zátěží 

 zabránění zmenšování ploch zeleně ve městě a 

rozšiřování těchto ploch, zejména ochrana zeleně 

ve vlastnictví města 

 snížení emisí z kotlů RD prostřednictvím tzv. 

„kotlíkových dotací“ 

 snížení emisí z mobilních zdrojů znečištění 

ovzduší v souvislosti s ekologizací vozového 

parku (včetně MHD) 

 vybudování kanálu Dunaj-Odra-Labe 

 potenciální střety mezi zájmy ochrany přírody a 

rozvojem cestovního ruchu v CHKO Litovelské 

Pomoraví 

 ohrožení území z povodní na vodních tocích a 

z přívalových srážek 

 potenciální konflikt mezi zájmy ochrany přírody a 

protipovodňové ochrany na toku řeky Moravy 

 pokračující zábory orné půdy a její degradace erozí 

 rizika vyplývající ze změny klimatu – nárůst teplot, 

vlny veder, sucho a vysychání menších vodních 

toků 

 nízká míra propojení sídelní (parkové) zeleně 

s volnou (tj. nezastavěnou) krajinou v zázemí 

města 

 hrozba povodní a erozí z přívalových srážek 

 střední a velké riziko vysychání vodních toků 

 nárůst klimatických extrémů v důsledku globálních 

změn klimatu (povodně, sucha, apod.) 

 nárůst emisí z mobilních zdrojů znečištění ovzduší 

v důsledku rostoucího objemu aut. dopravy  

 zhoršení stavu a zásob pitné vody 

 

Souhrnný komentář k předpokládanému zaměření 

 zajištění protipovodňové ochrany města 

 energetická opatření 

 zlepšování stavu zeleně v intravilánu i extravilánu 

 protihluková opatření podél silnic 

 rozvoj systému odpadového hospodářství  

 protierozní opatření na zemědělské půdě 

 asanace starých ekologických zátěží 

 zlepšování kvality ovzduší 

 

Veřejná správa 

S – Silné stránky W – Slabé stránky 

 kladný provozní přebytek 

 optimální index provozních úspor 

 dlouhodobě kladné provozní saldo 

 podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 

v optimálním pásmu 

 celková likvidita v optimálním pásmu 

 silné vnější vazby (partnerská města) 

 úvěrové zadlužení města 

 klesající trend kapitálových výdajů (investice) 

v uplynulém období 

 absence systematického hodnocení kvality 

magistrátu 

 absence zavedení standardu projektového řízení 

 nižší zapojování veřejnosti do procesu 

strategického řízení 
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 využití ESI fondů pro realizaci rozvojových 

potřeb 

 pokračující tlak EU a státu na strategické 

plánování na úrovni metropolitních 

areálů/aglomerací – umožnění dalšího plánování 

na úrovni Olomoucké aglomerace 

 Nedostatek finančních prostředků v důsledku 

zhoršené ekonomické situace v Česku“ 

 Nedostatek finančních prostředků pro realizaci 

rozvojových potřeb 

 úbytek finančních prostředků pro rozvoj města 

v důsledku významného poklesu objemu ESIF 

 

Souhrnný komentář k předpokládanému zaměření 

 zlepšování činnosti magistrátu města a městských organizací 
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B.7 PŘEHLED UVAŽOVANÝCH VARIANT ŘEŠENÍ 

 

Vzhledem k charakteru dokumentu bude koncepce Strategický plán města Olomouc zpracována pouze 

v jedné variantě. Nicméně je třeba doplnit, že opatření a projekty, která budou jedním z hlavních 

výstupů koncepce, budou moci být následně zpracovávána v různých variantách. 

 

B.8 VZTAH K JINÝM KONCEPCÍM A MOŽNOST KUMULACE VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ S JINÝMI ZÁMĚRY 

 

Koncepce bude navazovat svým zaměřením na další strategické a koncepční dokumenty na celostátní 

a zejména krajské a místní úrovni. Kromě těchto koncepčních dokumentů budou využity také dílčí 

odborné studie, dokumentace k plánovaným projektům a další zdroje informací tohoto charakteru. Ty 

budou využity jednak jako zdroj vstupních informací pro zpracování analytické části a dále jako 

podklad pro stanovení některých cílů a opatření v návrhové části. Tímto bude rovněž zajištěn soulad 

s těmito dokumenty.  

Seznam těchto koncepčních dokumentů není zatím jednoznačně dán a jejich počet není ohraničen. Je 

potřeba zmínit alespoň ty nejzákladnější. Patří mezi ně původní strategický plán rozvoje města 

Olomouce, který je již neaktuální. Z hlediska územně plánovací dokumentace k nim patří Zásady 

územního rozvoje Olomouckého kraje (ve znění jejich aktualizací) a územní plán města Olomouce 

včetně jeho změn. 

 

Jedním z cílů je zajištění provázání koncepce s operačními programy pro období 2014 až 2020 (až cca 

2023 dle jejich platnosti), což je důležitou podmínkou pro zajištění financí pro budoucí realizaci 

opatření, která budou v koncepci uvedena.  

 

V současné době, kdy konkrétní opatření budou teprve řešena a také s ohledem na předpokládanou šíři 

zaměření koncepce, nelze určit kumulativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví s jinými 

záměry.  

 

B.9 PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN DOKONČENÍ 

 

Práce na přípravě koncepce byly zahájeny v říjnu r. 2016. Analytická část bude dokončena do června 

r. 2017, na ni bude navazovat zpracování návrhové části, která by měla být hotova do září 2017. Na 

tuto část bude navazovat implementační část. Předpokládá se, že koncepce bude kompletně dokončena 

do prosince 2017 a schválena do února r. 2018 – tj. včetně procesu SEA.  

Paralelně se zpracováním implementační části bude řešen zásobník projektových záměrů a akční plán 

pro r. 2018 a 2019. 

 

Popis aktivity Termín (od-do) 

Část „A“ Tvorba strategického plánu říjen/16 – únor/18 

0. Etapa: Přípravná fáze a analýza stakehoderů říjen/16 – listopad /16 

I. Etapa: Zpracování Analytické části  listopad/16 – červen/17 

II. Etapa: Návrhová část červenec/17 – září/17 

III. Etapa: Implementační část a kompletace září/17 – únor/18 

Část „B“ Tvorba zásobníku projektových záměrů a první verze akčního plánu 

2018 –2019 
     září/17 – prosinec/17 

 

! Aktuálně se v rámci koncepce zpracovává analytická část. ! 
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B.10 NÁVRHOVÉ OBDOBÍ 

 

Koncepce je předkládána na návrhové období 2017-2023. Dá se předpokládat, že bude obsahovat i 

opatření dlouhodobějšího charakteru, která budou toto období přesahovat.  

 

B.11 ZPŮSOB SCHVALOVÁNÍ 

 

Strategický plán rozvoje města Olomouc bude schvalován zastupitelstvem Statutárního města 

Olomouce. 
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C.1 VYMEZENÍ DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

 

Strategický plán rozvoje města Olomouce je určen primárně pro území města Olomouce. Dá se 

předpokládat, s ohledem na význam města v rámci regionu a kraje, že některá opatření pravděpodobně 

budou mít přesah i do okolních obcí či regionu (např. v případě dopravy, rekreace, životního prostředí 

a dalších ...). Významnější působnost koncepce mimo území Olomouckého kraje a ČR nelze 

předpokládat.  

 

C.2 VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, KTERÉ MOHOU 

BÝT KONCEPCÍ OVLIVNĚNY 

 

Strategický plán rozvoje města Olomouce bude realizován primárně na území města Olomouce. 

Katastrální území ve městě Olomouc jsou následující: 

 

 Bělidla 

 Černovír 

 Droždín 

 Hejčín 

 Hodolany 

 Holice u Olomouce 

 Chomoutov 

 Chválkovice 

 Klášterní Hradisko 

 Lazce 

 Lošov 

 Nedvězí u Olomouce 

 Nemilany 

 Neředín 

 Nová Ulice 

 Nové Sady u Olomouce 

 Nový Svět u Olomouce 

 Olomouc-město 

 Pavlovičky 

 Povel 

 Radíkov u Olomouce 

 Řepčín 

 Slavonín 

 Svatý Kopeček 

 Topolany u Olomouce 

 Týneček 

 

 

 

C. ÚDAJE O DOTČENÉM ÚZEMÍ 
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Obr. č. 1: Vymezení řešeného území města Olomouc 

 



C.3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM 

ÚZEMÍ 

 

Stav životního prostředí je popisován v členění na jednotlivé základní oblasti životního prostředí. Není zde 

cílem podat vyčerpávající podrobný popis, ale podat základní představu o stavu životního prostředí na území 

města. 

 

C.3.1 Ochrana přírody 

 

C.3.1.1 Natura 2000 

 

V rámci zájmového území města Olomouce se nachází tyto evropsky významné lokality (EVL) a ptačí 

oblasti:  

 Ptačí oblast Litovelské Pomoraví 

 Evropsky významná lokalita Litovelské Pomoraví 

 Evropsky významná lokalita Morava – Chropyňský luh 

 

Rozložení těchto a dalších evropsky významných lokalit a ptačích oblastí na území nebo v bezprostřední 

blízkosti města Olomouce je znázorněno na následující mapě. 

 

Obr. č. 2: Ptačí oblasti a evropsky významné lokality na území nebo blízkosti města Olomouce 

 
Zdroj: AOPK ČR 
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C.3.1.2 Zvláště chráněná území 

 

Na území města Olomouce zasahuje chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví a dále se zde nacházejí 

tato maloplošná zvláště chráněná území: 

 

 přírodní rezervace Plané loučky (na území CHKO Litovelské Pomoraví), 

 přírodní rezervace Chomoutovské jezero (na území CHKO Litovelské Pomoraví), 

 přírodní památka Bázlerova pískovna (na území CHKO Litovelské Pomoraví). 

 

Kromě těchto území sem zasahuje také přírodní park Údolí Bystřice.  

 

V severní části města – Černovíru – se rovněž nachází lokalita výskytu druhu s národním významem, neboť 

se zde vyskytuje velmi vzácná kriticky ohrožená matizna bahenní.  

 

Lokalizace těchto chráněných území je znázorněna na následující přehledce. 

 

Obr. č. 3: Zvláště chráněná území a přírodní park na území města Olomouce a jeho okolí 

 
Zdroj: AOPK ČR 

 

 

C.3.2 Ekologická stabilita, ÚSES a veřejná zeleň 

 

Nadregionální a regionální ÚSES vychází ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje. Nadregionální 

úroveň ÚSES je na území města zastoupen nadregionálním biokoridorem (NRBK) K 136 s vodní a nivní 

osou procházejícími údolní nivou Moravy přes město, s vloženými regionálními biocentry (RBC) 270 

Černovírský les (při severním okraji města) a 272 Kožušany (na jižním okraji správního území města). 
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Regionální úroveň ÚSES je na území města kromě obou zmíněných RBC vložených do trasy 

nadregionálního biokoridoru zastoupena částí regionálního biocentra Plané loučky (mezi Chomoutovem a 

Řepčínem) navazujícím regionálním biokoridorem na odlehčovacím ramenu Moravy jižně od Chomoutova a 

regionálním biokoridorem RK 1435 na toku Bystřice. Na tyto prvky navazuje lokální ÚSES. Územní systém 

ekologické stability města Olomouce má přesah do okolních obcí.  

Koeficient ekologické stability na území města je 0,29, což značí nízkou ekologickou stabilitu - jedná se o 

nadprůměrně využívaná území s jasným porušením přírodních struktur.  

Na území města Olomouce je dále registrován jeden významný krajinný prvek, a to památná lipová alej 

(Olomouc – Svatý Kopeček). 

 

Olomouc patří k městům s existujícím kvalitně založeným systémem sídelní zeleně. Jeho základ tvoří 

zejména parky po obvodu historického jádra města (Bezručovy, Smetanovy a Čechovy sady) a navazující 

zeleň podél vodních toků (Mlýnského potoka, Moravy a Bystřice). Za hlavní problém systému sídlení zeleně 

lze považovat skutečnost, že s postupným růstem města a zvyšujícím se dopravním zatížením se neustále 

snižuje míra propojení sídelní (parkové) zeleně s volnou (tj. nezastavěnou) krajinou v jeho zázemí. 

 

 

C.3.3 Horninové prostředí a těžba nerostů 

 

Na území města se nachází nebo na něj zasahují následující ložiska nerostných surovin, registrovaná 

geofondem ČR: 

 

 Černovír, surovina štěrkopísek, rozloha cca 116 ha, městská část Černovír a Klášterní hradisko, 

ložisko dosud netěženo, 

 Olomouc - Nová ulice, cihlářská surovina, rozloha cca 13 ha, městská část Slavonín, těžba na ložisku 

ukončena  

 Hněvotín, surovina vápenec dolomitický, celková rozloha cca 86 ha, část na území města cca 16 ha, 

městská část Nedvězí - těžba na ložisku ukončena, část vedena jako prognózní zdroj, 

 Bystročice, surovina vápenec dolomitický, celková rozloha cca 130 ha, část na území města cca 4,5 

ha, městská část Nedvězí, těžba na ložisku ukončena, 

 Kožušany, surovina štěrkopísek, celková rozloha cca 43 ha, část na území města cca 38 ha, městská 

část Nemilany, těžba na ložisku ukončena.  

 Kožušany - Slavonín, surovina štěrkopísek, celková rozloha cca 83 ha, část na území města cca 45 

ha, městská část Holice, těžba na ložisku ukončena. 

 

Na území města Olomouce se také nachází dobývací prostor e.č. 70724 s názvem Olomouc – Nová Ulice. 

Pro některé z vymezených ložisek nerostných surovin byla stanovena chráněná ložisková území.  

 

Na území města nejsou registrovány sesuvná území. 

 
. 

C.3.4 Ovzduší 

 

Pro město Olomouc jsou charakteristické typické projevy městského klimatu. Vzhledem k tomu, že charakter 

klimatu města je z velké části ovlivněn urbanizovanými plochami, jsou zde vhodné předpoklady pro častější 

výskyt kondenzačních jevů (zejména mlh). Město a jeho okolí mají vliv rovněž na charakter proudění v 

mezní vrstvě atmosféry (vznik maloplošných větrných vírů) a na rozptyl znečišťujících látek v ovzduší.  
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Větrné poměry jsou do značné míry ovlivněny tvary reliéfu, jmenovitě Hornomoravským úvalem, které 

způsobují, že na území města jsou výrazněji zastoupeny větry jižní/jihovýchodní a severní/severozápadní. 

Poměrně málo je zastoupeno bezvětří. 

 

Jsou překračovány imisní limity pro roční koncentrace benzo(a)pyrenu a průměrné denní koncentrace 

prachových částic frakce PM10. Z důvodu zvýšených koncentrací těchto látek spadá dlouhodobě území města 

a okolí do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). U dalších znečišťujících látek (roční průměry 

PM10 a PM2,5, oxidy dusíku, oxidy síry, oxid uhelnatý apod.) imisní limity překračovány nejsou. 

Informace o kvalitě ovzduší na území města Olomouce v období 2012-2015 z hlediska polétavého prachu 

PM10 na stanici Olomouc-Hejčín jsou uvedeny v následující tabulce a grafu. Zcela jednoznačně jsou patrné 

zvýšené koncentrace v zimních měsících, především od listopadu do února. Roční imisní limit pro polétavý 

prach PM10 není překračován.    

 

Tab. č. 1: Měsíční průměry polétavého prachu PM10 vypočtené z denních průměrů v letech 2012–2015 

v Olomouci (Olomouc-Hejčín - µg/m
3
) 

Rok / Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RP 

Průměr

ná 

koncent

race 

2012 35,9 52,4 39,0 23,8 23,4 21,1 23,2 25 25,9 32,8 44,3 54,8 33,5 

2013 51,1 45,3 37,4 32,5 19,8 20,6 24,5 27,4 19 38,2 35,2 31,7 31,9 

2014 43,2 39 40,8 32,4 18 20,5 24,9 19,4 30,5 38,1 42 38,3 32,3 

2015 31,5 41,9 37,5 24,2 20,5 21,5 23,7 33,4 20 40,6 42,5 28,1 30,5 

Max. 

koncent

race 

2012 172,1 127,2 77,8 47,4 38,3 39,5 41,7 51,8 43,5 70,5 119 124,5 x 

2013 118,4 115,5 80,3 49,5 41,5 48,2 39,4 48,7 30,2 75,8 85,1 75,8 x 

2014 89,6 73,9 71,7 67,2 34,8 44 44,8 34,5 50,8 74,4 70,2 142,2 x 

2015 83,8 83 78,2 40,8 32,8 36 32,8 49,1 34,8 78,5 131,6 61,7 x 

 Zdroj: ČHMÚ Pozn.: RP – roční průměr 

 

Obr. č. 4: Měsíční průměry polétavého prachu PM10 vypočtené z denních průměrů v letech 2012–2015 

v Olomouci (Olomouc-Hejčín - µg/m
3
) 

 
Zdroj: ČHMÚ 
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Na stanici není dodržován imisní limit pro denní koncentrace polétavého prachu (35 překročení za rok – 

denní imisní limit 50 µg/m
3
). Tento imisní limit byl překročen ve všech letech v období 2012-2015 – 

nejhorší byla situace v roce 2012, kdy došlo k překročení celkem 56x.  

 

Tab. č. 2: Počet překročení denního imisního limitu (50 µg/m3) v letech 2012-2015 v Olomouci 

(Olomouc-Hejčín) 

Rok / Měsíc  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Celkem 

Počet 

překročení 

denního 

imisního 

limitu 

(50 µg/m
3
) 

2012 5 12 8 0 0 0 0 1 0 6 12 12 56 

2013 14 10 5 0 0 0 0 0 0 6 9 2 46 

2014 11 5 10 5 0 0 0 0 1 5 9 8 54 

2015 6 7 7 0 0 0 0 0 0 5 7 5 37 

Zdroj: ČHMÚ 

 

Ačkoliv se situace zdá špatná, je srovnatelná se situací v jiných okolních městech, kde také dochází 

k překračování imisních limitů. Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší byla za rok 2015 na velké části 

Olomouckého kraje. V Olomouci byla OZKO v tomto roce vyhlášena pouze na většině města (viz obrázek.  

 

Obr. č. 5: Vyznačení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na území města Olomouce k imisním 

limitům pro ochranu zdraví lidí za rok 2015 

 
Zdroj: ČHMÚ 

 

Souhrnná emisní bilance v okrese Olomouc dle členění na kategorie REZZO je uvedena v následující 

tabulce. U tuhých znečišťujících látek (TZL) pochází největší množství znečištění z mobilních zdrojů (přes 

60 %), dále ze zdrojů REZZO 1 a REZZO 3 (cca 20 %). V případě oxidů síry dominují REZZO 1, u oxidů 
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dusíku je největším zdrojem jednoznačně doprava. U CO a těkavých organických látek (VOC – Volatile 

Organic Compounds) je hlavním zdrojem také doprava. 

 

Tab. č. 3: Podíl jednotlivých skupin zdrojů na emisích znečišťujících látek v r. 2014 v okrese Olomouc 

REZZO TZL SO2 NOx CO VOC 

[t/rok] % [t/rok] % [t/rok] % [t/rok] % [t/rok] % 

REZZO 1 130,3 18,6 852,3 89,2 552,5 10,2 333,2 3,7 516,1 22,3 

REZZO 2 0,6 0,1 0,5 0,1 12,6 0,2 3,1 0,0 0,7 0,0 

REZZO 3 134,2 19,1 94,1 9,9 123,9 2,3 3438,7 38,0 377,2 16,3 

REZZO 4 436,2 62,2 8,4 0,9 4714,5 87,2 5271,4 58,3 1424,7 61,4 

Celkem 701,3 100,0 955,4 100,0 5403,6 100,0 9046,4 100,0 2318,7 100,0 

Zdroj: www.chmi.cz  

Pozn.: Byla využita kategorizace REZZO dle původního zákona o ochraně ovzduší s využitím veřejně 

dostupných dat dle ČHMÚ 

 

Jednotlivé domácnosti jsou nejvíce vytápěny zemním plynem a centrální část města je zásobena tepelnou 

energií z rozvodů CZT provozovaných firmou OLTERM&TD Olomouc, akciová společnost, která je 

společným podnikem společnosti Veolia Energie ČR, a.s. (66%) a Statutárního města Olomouc (34%). Na 

síť zásobování teplem je napojeno téměř 27 tisíc bytů v Olomouci lokálně i dálkově. Pro dodávku a 

distribuci tepla jsou používány moderní technologie horkovodních objektových předávacích stanic, kotelen 

plynových a parních výměníkových stanic.  

 

 

C.3.5 Hlukové znečištění 

 

Hluk je významným faktorem ovlivňujícím hygienickou nezávadnost životního prostředí, ale také zdraví a 

pohodu obyvatelstva. Hlavním zdrojem hlukové zátěže venkovního prostoru na území města je v současné 

době pozemní doprava, a to především doprava silniční a železniční. Hluk má řadu nepříznivých vlivů na 

lidské zdraví. Má negativní vliv na psychiku jednotlivce, často způsobuje únavu, depresi, rozmrzelost, 

agresivitu, neochotu, zhoršení paměti, ztrátu pozornosti a celkové snížení výkonnosti. Dlouhodobé 

vystavování nadměrnému hluku pak způsobuje hypertenzi (vysoký krevní tlak), poškození srdce včetně 

zvýšení rizika infarktu, snížení imunity organismu, chronickou únavu a nespavost. Výzkumy prokázaly, že 

výskyt civilizačních chorob přímo vzrůstá s hlučností daného prostředí. Hluk během spánku snižuje jeho 

kvalitu i hloubku. K poškození sluchu může vést i dlouhodobé vystavování se hluku kolem 70 dB, což je 

běžná úroveň hluku podél hlavních silnic.  

Z hlediska hlukové zátěže je důležitá intenzita dopravy. Její úroveň v r. 2010 je patrná z následujícího 

obrázku. 

 

http://www.chmi.cz/
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Obr. č. 6: Intenzita dopravy ve městě Olomouci (2010) 

 
Zdroj: ŘSD – Sčítání dopravy, 2010 

 

Nejvyšší intenzita dopravy je na ulici Velkomoravská (přes 36 tis. aut/24 h), v blízkosti které se nachází 

hustě osídlené oblasti. D8le je intenzita dopravy vysoká na ulici Brněnská (přes 23 tis. aut/24 h). Avšak i na 

hlavních komunikacích v samotné blízkosti centra města přesahuje intenzita dopravy úroveň 10 tis aut/24 h. 

 

 

C.3.6 Voda a vodní hospodářství 

 

Hlavními vodními toky na území města jsou řeky Morava a Bystřice. Při severním okraji města se do 

Moravy vlévá Oskava. Z dalších toků se na území města nachází např. Adamovka, Nemilanka, Trusovický 

potok, Mlýnský potok a Hamerský náhon. 

Morava, Bystřice, Oskava, Trusovický potok a Mlýnský Potok jsou významnými toky podle vyhlášky č. 

178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících 

se správou vodních toků. 

 

Z hlediska jakosti vod byly řeky Morava a Bystřice hodnoceny jako toky mírně znečištěné – stupeň jakosti 

III.  

Stav těchto vodních toků je hodnocen v Plánu oblasti povodí Moravy na období 2010 - 2015, kde je řešen 

ekologický (ES) a chemický stav (CHS) vodních toků. Platí, že stav je: 

 

 Morava – ES – vyhovující, CHS – vyhovující 

 Bystřice – ES – nevyhovující, CHS – nevyhovující 

 Oskava – ES – nevyhovující, CHS – vyhovující 

 Trusovický potok - ES – nevyhovující, CHS – vyhovující 
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C.3.6.1 Problematika povodní 

 

Velká část zastavěného území města Olomouce se nachází v údolní nivě řeky Moravy. Původní zástavba 

města byla situována na výše položených plochách, které nebyly ohrožovány povodněmi, a říční vody bylo 

využíváno v obranném systému města. S pozdějším růstem města však docházelo postupně k zastavování 

údolní nivy tak, že řeka Morava byla sevřena v novém centru do úzkého prostoru, kde zůstalo už jenom 

jednoduché koryto s šířkou v březích cca 30 m. Tento nepříznivý trend vývoje města určil v základních 

obrysech dnešní stav již v 19. století. 

V průběhu 20. století byla Olomouc zasažena záplavami 11krát. Po povodních bylo koryto Moravy postupně 

upravováno na vyšší kapacitu, avšak další povodní byla opět kapacita řeky překonána. Poslední zvyšování 

kapacity Moravy bylo po povodni v roce 1981. Povodeň v červenci 1997 překonala všechny dosud 

historicky známé velké vody, když kulminace dosáhla v Olomouci Q = 784 m
3
/s. 

Ochrana Olomouce s výjimkou Chomutova je navržena na průtok Q = 650 m
3
/s. Ochrana Chomoutova je 

navržena na padesátiletou vodu (Q = 476 m
3
/s) a územní rezerva vymezuje koridor ochranné protipovodňové 

hráze, kterou je možné ochránit Chomoutov na průtok Q = 650 m
3
/s. 

 

Na území města Olomouce jsou postupně realizována protipovodňová opatření. Rozlišujeme povodňové 

záplavy způsobené rozlivem vodních toků a záplavy, které vznikají při přívalových deštích v členitém 

terénu. V prvém případě by se měly před a za obcí (městem) vyčlenit plochy pro rozliv vyšších povodňových 

vln. Intravilánem musí povodňová vlna protéci co nejrychleji. V druhém případě může napomoci podpora 

retence vody v krajině. Město má rovněž zpracován digitální povodňový plán. 

 

 

C.3.7 Odpady 

 

Provoz systému nakládání s KO zabezpečuje pro SMOl společnost Technické služby města Olomouce, a.s. 

(TSMO), která je ve 100% vlastnictví města. Tato společnost zabezpečuje pro město rozmístění nádob na 

směsný komunální odpad (zbytkový odpad), sběrné nádoby na vytříděné složky odpadů, zajišťuje provoz 

sběrných dvorů, mobilní svoz NO a velkoobjemových složek komunálního odpadu (KO) - sběrové soboty - a 

zabezpečuje svoz odpadů uložených ve výše uvedených sběrných nádobách a kontejnerech, a to k dalšímu 

využití nebo odstranění dle druhu odpadu. SMOl je zapojeno do systému autorizované obalové společnosti 

EKO-KOM a.s., kde jsou v rámci sběru vytříděných složek odpadů vykazovány jako obaly tyto odpady – 

papír, plasty, sklo, kovy a nápojové kartony. Dle vykazovaného množství odpadů a podmínek smlouvy mezi 

městem a autorizovanou společností dostává město odměnu, která je příjmem města a je využívána 

k dalšímu rozvoji systému OH. 

Nakládání se SKO je zajištěno odvozem do SAKO Brno k energetickému využití, případně v době odstávek 

nebo provozních problému je odpad skládkován. Dlouhodobě se zvažuje v rámci Olomouckého kraje 

výstavba dalšího zařízení na energetické využití směsného komunálního odpadu – potenciálně možná je 

výstavba tohoto zařízení i na území města Olomouce. 

  

Sběr využitelných složek KO je na území města organizován tzv. donáškovým způsobem s využitím 

sběrných dvorů, stanovišť sběrných nádob na veřejně přístupných místech, které provozuje město, a dále 

sběrem ve sběrnách a výkupnách odpadů, případně sběrem ve školách.  

Nebezpečné složky KO jsou sbírány ve sběrných dvorech a v rámci akce sběrové soboty, což je mobilní svoz 

pomocí přistavených kontejnerů. 

 

Na základě dat o produkci odpadů lze říci, že produkce SKO, který tvoří nejvyšší podíl, mírně klesá, 

obdobně je patrný mírný trend nárůstu produkce biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) – 
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oba tyto nepříliš výrazné trendy lze hodnotit pozitivně. Stejně tak produkce plastů mírně narůstá. U skla je 

trend s výjimkou nadprůměrného roku 2011 mírně rostoucí. Údaje o papíru ze sběru ve školách a 

sběrnách/výkupnách druhotných surovin se v zákonné evidenci neobjevují, což statistiky u papíru zkresluje. 

 

Další formou separovaného sběru jsou v Olomouci sběrné dvory odpadů (SDO). V současné době jsou na 

území města provozovány dva SD. Jedná se o SD v Neředíně a SD v ulici Chelčického. Zde mohou občané 

bezplatně dovézt objemný odpad, NO, ale také vysloužilé EEZ, BRO, kovy, textil, dřevo použité oleje. Na 

těchto dvorech nejsou přijímány stavební dopady a pneumatiky, které jsou vyloučeny obecně závaznou 

vyhláškou SMOl ze systému obce a občané je likvidují individuálně na vlastní náklady. Tyto odpady může 

občan odevzdat v SDO pro podnikatele (ve Chválkovicích v ulici U Panelárny 3), který provozuje TSMO, 

avšak za úplatu dle ceníku. 

Občané mají možnost využívat mimo SD také mobilní svoz, který probíhá v 10. týdnech ročně (5 na jaře, 5 

na podzim). Odevzdat je možné stejný sortiment odpadů jako na SD.   

Ve městě funguje dotříďovací linka na zpracování plastů a kompozitních obalů v Olomouci – Chválkovicích, 

která je provozována  TSMO. Aktuálně při separaci cca 1200 t plastů a nápojových kartonů je nutno linku 

intenzivně využívat na 2 směny, přičemž obě směny je nutno část roku intenzifikovat nad projektovanou 

kapacitu. Dotříďovací linka je zastaralá a poměrně špatně modernizovatelná a proto se uvažuje o výstavbě 

nové moderní dotříďovací linky.  

 

Bioplynové stanice se na území města nenachází a žádná bioplynová stanice v okolí není využívána pro 

biodpady SMOl. Na katastru města se nachází kompostárna Holice s roční kapacitou 2 000 t, kterou 

provozuje společnost RESTA s.r.o. Pro potřeby SMOl jsou dále využívány kompostárna Křelov s kapacitou 

5 000 t a kompostárna Kralice na Hané s roční kapacitou 3 000 t, kterou provozuje společnost SPRESO s.r.o. 

 

Pro potřeby energetického využívání SKO v SMOl je využíváno ZEVO SAKO Brno, tj. zařízení, které 

splňuje parametr R1-energetické využívání odpadů, neboť má zajištěn dostatečný odbyt tepelné energie do 

CZT města a je navíc vybavena také zařízením (el. turbínou) pro výrobu elektrické energie (kogenerace). 

V Chvalkovicích funguje překladiště odpadů. Zde se dopravuje odpad ze svozových vozidel do násypky lisu, 

kde je lisován do napojených kontejnerů umístěných na posunovacím zařízení. Naplněné kontejnery 

umožňují jeho přepravu k dalšímu využití. Celková kapacita tohoto zařízení je projektována min. na 32 tis. 

tun KO za rok (tj. 120 – 140 tun za den). Překladiště je vybaveno zařízením k drcení objemného odpadu, 

který je následně dopravován k dalšímu využití. Kapacita drtiče činí 20 tun velkoobjemového odpadu za 

hodinu. 

 

 

C.3.8 Staré ekologické zátěže 

 

Někdejší průmyslová i jiná činnost (například vojenské objekty) po sobě zanechala nesmazatelné a obvykle 

jen náročně odstranitelné stopy v podobě znečištění různých složek životního prostředí. Nejrizikovější je 

znečištění půdního, resp. horninového prostředí a podzemní vody, neboť zde staré ekologické zátěže (SEZ) 

mohou přetrvávat i po dlouhé desítky let. Vesměs jsou to pozůstatky z doby, která vlivům na životní 

prostředí věnovala pozornost jen okrajově nebo vůbec ne, tzn. zhruba do konce 80. let minulého století, ale i 

podstatně dřívější. 

Systematickou evidenci informací o kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných místech i 

ekologických újmách vede Informační systém SEKM provozovaný Ministerstvem životního prostředí. V 

databázi SEKM existuje značný počet lokalit bez zpracovaných analýz rizik a bez podrobného nebo i vůbec 

jakéhokoliv průzkumu kontaminace. Tyto lokality jsou označeny jako lokality „dosud nehodnocené“. U již 

zkoumaných lokalit existují tři základní skupiny kategorií – A, P a N. Lokality kategorie A1 nebo A2 či A3 
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jsou ty, u nichž kontaminace znamená aktuálně existující a potvrzený problém. U lokalit P1 až P4 znamená 

kontaminace problém potenciální, nemáme dostatek informací pro definitivní závěry. Skutečnou závažnost 

kontaminace musí u této kategorie ověřit průzkum a analýza rizik. Lokality kategorie N0, N1 a N2 

nevyžadují žádný zásah. Řešení starých zátěží má pozitivní dopad např. na ochranu kvality vod, především 

zdrojů pitné vody, kvalitu půd apod. 

 

Na území města Olomouc se dle databáze SEKM nachází 74 lokalit se starou ekologickou zátěží. Z tohoto 

počtu je převážná většinu typu „skládka TKO (tuhého komunálního odpad)“. 4 z těchto SEZ jsou v prioritě 

A – problémové a 11 s potenciálním problémem. 

Prioritním kontaminovaným místem (kategorie priority A3) u kterého je sanace naléhavá je areál 

průmyslového podniku pro chemickou a farmaceutickou výrobu FARMAK a.s. Celé území podniku je 

výrazně kontaminováno organickými i anorganickými látkami z chemických výrob, přepravy a skladování 

výrobků, skládek odpadů tuhých a kapalných. Ze severu přiléhá k podniku prameniště pitné vody Černovír - 

ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně, vnější ochranu prameniště tvoří podzemní těsnící (milánská) 

stěna. Od roku 2006 probíhají na lokalitě sanační práce. 

Lokalita pro prioritní průzkum (kategorie priority P4) je v Olomouci jedna, a to areál společnosti TOS, s.r.o, 

v Olomouci Hodolanech. 

 

 

C.3.9 Zemědělská půda a lesy 

 

Území města Olomouce je z hlediska přírodního členění různorodé, od členitého a lesnatého kraje v 

severovýchodní části (Lošov, Radíkov, část Droždína), přes intenzivně zastavěné území samotného města 

Olomouce až po rovinatou, intenzivně zemědělsky obdělávanou krajinu ve zbytku území. 

Na vzhledu současné krajiny okolí města se výrazným způsobem podílí především zemědělská činnost s 

vysokou mírou zornění (orná půda s 4861 ha, tj. 47,0 % zabírá největší plochu území Olomouce). Ze 

zemědělské půdy dosahují nadprůměrného podílu z celkové rozlohy vedle orné půdy také zahrady. Naopak 

velmi nízké zastoupení zde mají trvalé travní porosty (pouze 3,3 %). 

Dohromady přes 30 % výměry města zaujímají zastavěné a ostatní plochy města. 

Důležitou složkou životního prostředí na území města jsou i přes své nízké zastoupení (zaujímají pouze 1166 

ha, tj. 11,3 % plochy) lesy, které nalezneme především v severovýchodní části a v Černovíře. 

V severovýchodní části území jsou tyto lesy součástí přírodního parku Údolí Bystřice. Mají nejen 

hospodářskou, ale také ekostabilizační, krajinářskou a rekreační funkci (vazba na ZOO a Sv. Kopeček).  

Významnými krajinotvornými a ekologicky stabilizujícími prvky jsou břehové a doprovodné porosty 

vodních toků, především podél Moravy a Bystřice 

 

Tab. č. 4: Výměra a podíl jednotlivých ploch na území města Olomouce (k 30.6.2016) 

 Orná 

půda 

Chmelnice Zahrady Ovocné 

sady 

Trvalé 

travní 

porosty 

Lesní 

půda 

Vodní 

plochy 

Zastavěné 

plochy 

Ostatní 

plochy 

Celková 

výměra 

Výměra 

(ha) 

4861 3 530 33 338 1166 240 748 2414 10333 

Podíl (%) 47,0 0,0 5,1 0,3 3,3 11,3 2,3 7,2 23,4 100,0 

 Zdroj: ČSÚ  

  

Zemědělské využití patří k dominantním způsobům využití správního území města – rozsáhlé části 

nezastavěného území mají charakter typické hanácké zemědělské krajiny. Z hlediska zemědělské výroby 

spadá správní území města do oblasti s výskytem nejproduktivnější řepařské půdy – černozemního a 



Strategický plán rozvoje města Olomouc 

 31 

hnědozemního charakteru.  

S vysokým podílem zornění souvisí i řada negativních jevů, mezi nimiž k nejzávažnějším patří půdní eroze 

(vodní i větrná), nadměrná eutrofizace vodních toků a nádrží a často i celkově snížená estetická hodnota 

krajiny (zejména v místech s malým zastoupením rozptýlené či liniové dřevinné vegetace). 

 

 

C.4 STÁVAJÍCÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 

Níže je uveden souhrn hlavních problémů životního prostředí na území města Olomouce.  

 

Mezi významnější problémy životního prostředí na území města Olomouce patří tyto: 

 

Půdní fond 

 

• Zábory půdního fondu – tj. zábory pro novou dopravní infrastrukturu a především nové plochy 

zástavby. 

• Eroze zemědělské půdy – vodní a větrná 

• Kontaminace půdy – např. v lokalitách starých ekologických zátěžích 

 

Kvalita ovzduší 

 

• Znečištění ovzduší – překračování imisních koncentrací pro ochranu zdraví lidí pro suspendované 

částice frakce PM10 a benzo(a)pyren. 

 

Ochrana přírody a zeleň 

 

• Narušování přírodních hodnot v území – tj. střety rozvojových záměrů se zájmy ochrany přírody 

(např. nové dopravní komunikace, fragmentace krajiny, omezení migrační prostupnosti aj.) 

• Nerealizace prvků ÚSES – ÚSES je navržen, ale v řadě případů nefunkční 

• Nepropojení veřejné zeleně v intravilánu s prvky zeleně v krajině 

• Nízká ekologická stabilita krajiny 

 

Hluk 

 

• Hlukové znečištění – zejména z automobilové dopravy 

• Intenzita automobilové dopravy – vysoká intenzita automobilové dopravy v lokalitách s vysokou 

koncentrací obyvatel 

 

Odpady 

 

 Staré ekologické zátěže – 74 lokalit evidovaných jako SEZ 

 Směsný komunální odpad - nutnost snižování množství odpadů ukládaného na skládky 

 

Vodní hospodářství 

 

 Povodně na tocích – část města je ohrožována povodněmi na tocích 

 Přívalové srážky – lokality s rizikem přívalových srážek 
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Předpokládané vlivy na životní prostředí není možné v této fázi zcela jednoznačně specifikovat, neboť se 

teprve dokončuje analytická část a zahajuje návrhová část. Nicméně i tak lze již z dosavadních výstupů 

vyvodit předpokládané zaměření koncepce, které je popsáno v rámci kapitoly B.6. V následujícím textu jsou 

tedy vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví popsány v této orientační podrobnosti. 

 

V případě, že bude na základě zjišťovacího řízení rozhodnuto o dalším posuzování, bude konkrétnější 

hodnocení vlivů koncepce na jednotlivé složky životního prostředí provedeno v rámci Vyhodnocení vlivů 

koncepce na ŽP.   

V takovém případě bude použit standardní postup stanovení referenčních cílů životního prostředí a 

porovnání jednotlivých cílů, respektive opatření v koncepci, s uvedenými referenčními cíli. Referenční cíle 

ochrany životního prostředí umožní posoudit, jak mohou jednotlivé cíle, respektive opatření strategie, 

ovlivnit naplnění cílů ochrany životního prostředí, a zda je budou ovlivňovat pozitivně, negativně nebo zda 

budou vůči plnění cílů neutrální. Současně budou řešeny potenciální střety se stávajícími limity v území.  

Pokud ze zjišťovacího řízení vyplyne požadavek na zpracování vyhodnocení, bude toto probíhat paralelně 

s přípravou návrhové části koncepce, což umožní průběžně ovlivňovat výslednou podobu koncepce. 

V případě, že budou identifikovány potenciálně negativní vlivy koncepce, budou doporučována opatření pro 

minimalizaci negativních vlivů.  

 

 

D.1 PŘEDBĚŽNÉ PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ 

ZDRAVÍ 

 

Stav zpracování koncepce je popsán výše. Lze již vycházet ze SWOT analýz, které jsou základním 

východiskem pro návrhovou část. V kapitole B.6 je uveden přehled výroků SWOT analýz a následně je 

shrnuto předpokládané zaměření návrhové části. Z tohoto již lze předběžně a orientačně vyvodit i vlivy na 

životní prostředí a veřejné zdraví. Ty jsou okomentovány po jednotlivých oblastech. 

 

Geografická poloha, obyvatelstvo a bydlení 

 řešení problematiky bydlení – regenerace bytového fondu, vhodné využití bytového fondu, rozvoj 

ploch pro bydlení 

 využívání brownfields k nové výstavbě 

 řešení problematiky stárnutí obyvatel 

 

Z hlediska životního prostředí lze předpokládat např. snižování energetické náročnosti budov a s tím spojené 

snižování emisí skleníkových plynů a znečišťujících látek do ovzduší. Dále lze předpokládat zábory půdního 

fondu, přičemž vhodné je využívání proluk nebo dříve jinak využívaných objektů/areálů, které již nejsou 

využívány. V oblasti rekonstrukcí domů lze také zmínit problematiku ochrany ptáků, např. rorýsů. 

 

Ekonomika a trh práce  

 podpora podnikání – nabídka pozemků a ploch pro podnikání, využívání brownfields, řešení 

průmyslových zón 

 spolupráce mezi zaměstnavateli a školami (středními) 

 pracovní vzdělávání v oblasti zaměstnanosti 

 spolupráce města a podnikatelů 

D. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A 

VEŘEJNÉ ZDRAVÍ VE VYMEZENÉM DOTČENÉM ÚZEMÍ 
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Lze předpokládat, že část opatření bude bez územního průmětu (spolupráce firem a škol, vzdělávání aj.). Ve 

městě je poptávka po nových plochách pro podnikání, což bude vést k záborům půdního fondu. Dále je zde 

nutné rovněž zohledňovat problematiku ochrany přírody (ÚSES, zeleň, výskyt zvláště chráněných druhů aj.) 

nebo ochranu před povodněmi. Cílem je rozvojové aktivity směřovat přednostně do již nevyužívaných areálů 

a teprve potom na dosud nevyužité plochy.  

 

Vzdělání a výzkum 

 spolupráce mezi zaměstnavateli a školami (středními) a podpora technických oborů 

 podpora vědy a výzkumu 

 zlepšování technického stavu školských zařízení a vybavenosti 

 podpora inkluzivního vzdělávání  

 

V této oblasti nelze předpokládat významnější vlivy na životní prostředí ani veřejné zdraví. V případě 

zlepšování stavu školských budov lze očekávat dopady mírně pozitivní z hlediska ovzduší, případně emisí 

skleníkových plynů, snižování působení hluku aj. 

 

Cestovní ruch, kultura, sport 

 podpora rozvoje cestovního ruchu, marketing a propagace  

 rozvoj cyklistické dopravy 

 rozvoj ubytovacích kapacit 

 nové společenské akce 

 

Část aktivit bude pravděpodobně bez významnějšího územního průmětu a vlivů na životní prostředí. 

Potenciálně může docházet ke střetům mezi zájmy cestovního ruchu a ochrany přírody, především v rámci 

CHKO Litovelské Pomoraví, kam je řada aktivit směřována již nyní. Zmínit lze např. rozvoj cyklodopravy 

(např. vyrušování zvláště chráněných druhů živočichů), využívání řeky Moravy pro vodáckou turistiku, 

výstavba nových ubytovacích zařízení aj. Toto se týká i území v rámci soustavy Natura 2000. Preferovat je 

vhodné šetrnější formy cestovního ruchu. 

 

Sociální oblast, bezpečnost a kriminalita, zdraví obyvatelstva, rodinná politika 

 zlepšování bezpečnosti ve městě 

 rozvoj zdravotních a sociálních služeb 

 prevence kriminality 

 podpora rodin 

 

V oblasti vlivů na životní prostředí pravděpodobně nelze očekávat významnější dopady na dílčí složky 

životního prostředí, naopak oblast je zaměřena na rozvoj sociálních a zdravotních služeb a bezpečnosti 

obyvatel, což lze z hlediska veřejného zdraví chápat jednoznačně pozitivně. 

 

Doprava a infrastruktura 

 rozvoj veřejné hromadné dopravy 

 rozvoj a podpora cyklodopravy 

 výstavba nových úseků komunikací a rekonstrukce stávajících 

 ekologizace dopravy 

 inteligentní dopravní systémy 
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Při výstavbě nových komunikací nebo parkovišť lze očekávat zábory půdního fondu, v rámci města 

Olomouc především ve vyšších třídách ochrany. Nové komunikace rovněž představují nový zdroj znečištění 

ovzduší a hluku, současně však směřují k odvedení části dopravního proudu z jiných hustěji osídlených 

lokalit a tím omezení hlukového znečištění a vymístění zdroje znečištění ovzduší mimo tyto lokality. 

Podpora veřejné dopravy a cyklodopravy by měla jít proti tomuto trendu a naopak negativní dopady 

individuální automobilové dopravy snižovat nabídkou konkurenceschopné a šetrnější alternativy. Taktéž 

inteligentní dopravní systémy by měl přispět ke zvýšení plynulosti dopravy a tím i snížení jejích negativních 

dopadů.  

 

Životní prostředí a urbanismus 

 zajištění protipovodňové ochrany města 

 energetická opatření 

 zlepšování stavu zeleně v intravilánu i extravilánu 

 protihluková opatření podél silnic 

 rozvoj systému odpadového hospodářství  

 protierozní opatření na zemědělské půdě 

 asanace starých ekologických zátěží 

 zlepšování kvality ovzduší 

 

Tato oblast je zaměřena přímo na životní prostředí a rozvoj současného stavu v jednotlivých podoblastech. 

Primárně by teda měla směřovat ke zlepšování stavu životního prostředí. Za potenciálně problémovou lze 

považovat oblast protipovodňové ochrany, neboť podél toku řeky Moravy nad městem se nachází CHKO 

Litovelské Pomoraví (a ptačí oblast a EVL), pod městem se podél toku zase nachází EVL Morava – 

Chropyňský luh, kde je nutné při plánování dílčích opatření zohledňovat předměty ochrany v těchto 

územích. V oblasti odpadového hospodářství se řeší vhodný způsob nakládání se směsným komunálním 

odpadem. 

 

Veřejná správa 

 zlepšování činnosti magistrátu města a městských organizací 

 

V rámci této oblasti se bude jednat především o procesní záležitosti a přímé vlivy na životní prostředí nelze 

předpokládat. 

 

Výše uvedené hodnocení je nutné v této fázi chápat jako předběžné (orientační). Nejedná se o komplexní 

výčet vlivů – ten bude možno řešit až při případném vyhodnocení vlivů konkrétních opatření a typových 

projektů či aktivit.  
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E.1 VÝČET MOŽNÝCH VLIVŮ KONCEPCE PŘESAHUJÍCÍCH HRANICE ČESKÉ 

REPUBLIKY 

 

Vzhledem k působnosti koncepce především na území města Olomouce se nepředpokládají vlivy přesahující 

hranice České republiky. 

 

E.2 MAPOVÁ DOKUMENTACE A JINÁ DOKUMENTACE TÝKAJÍCÍ SE ÚDAJŮ V 

OZNÁMENÍ KONCEPCE 

 

Předkládané oznámení samostatné mapové podklady a jiné podobné dokumentace neobsahuje. Mapy jsou 

součástí některých výše popsaných částí Oznámení.  

 

E.3 DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE PŘEDKLADATELE O MOŽNÝCH VLIVECH NA 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

 

Všechny informace o případných vlivech na životní prostředí a veřejné zdraví, které byly známy v době 

zpracování Oznámení, byly uvedeny v předcházejících kapitolách. Je možno je podrobněji řešit v rámci 

vyhodnocení vlivů na životní prostředí.  

 

E.4 STANOVISKO ORGÁNU OCHRANY PŘÍRODY, POKUD JE VYŽADOVÁNO PODLE § 

45I ODST. 1 ZÁKONA Č. 114/1992 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

 

Kompletní stanoviska orgánů ochrany přírody jsou přiložena v příloze. Hlavní závěry z nich vyplývající jsou 

následující: 

 

 Krajský úřad Olomouckého - odbor životního prostředí a zemědělství 

 

„ Nelze vyloučit, že vedená koncepce může mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi významný 

vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.“ 

 

 AOPK ČR – Regionální pracoviště Olomoucko 

 

„Nelze vyloučit, že uvedená koncepce může mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi významný 

vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo na celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí v 

územní působnosti RP Olomoucko.“ 

 

 Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII 

 

„U zamýšlené koncepce „Strategický plán rozvoje města Olomouc" nelze vyloučit významný vliv na příznivý 

stav předmětu ochrany nebo celistvosti evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, ať už samostatně či ve 

spojení s jinými koncepcemi a záměry, pokud jde o území v kompetenci odboru výkonu státní správy VIII 

jako orgánu ochrany přírody.“ 

E. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
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Datum zpracování oznámení koncepce: 16.5.2017 

 

Jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail osob(y), která(é) se podílela(y) na zpracování oznámení koncepce: 

 

Zpracovatel oznámení: 

 

Mgr. Zdeněk Frélich 

Kolářská 1, 746 01 Opava 

Email: zdenek_f@email.cz , Tel. 777 024 136 

 

Zpracovatel koncepce:  

 

MEPCO, s.r.o. 

Spálená 108/51, 110 00 Praha 1 

Tel.: 222 560 384   

E-mail: mepco@mepco.cz  

www.mepco.cz  

 

 

Předkladatel: 

 

Statutární město Olomouc 

Horní náměstí, 779 11 Olomouc 

Tel.: 585 513 111, E-mail: podatelna@olomouc.eu  

www.olomouc.eu 

 

 

Podpis oprávněného zástupce předkladatele:  

 

Mgr. Zdeněk Frélich 

 

(na základě plné moci) 

 

mailto:zdenek_f@email.cz
mailto:mepco@mepco.cz
http://www.mepco.cz/
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F.1 STANOVISKA ORGÁNŮ OCHRANY PŘÍRODY DLE § 45I ZÁKONA Č. 114/1992 SB. O 

OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY 

 

F.2 PLNÁ MOC 

 

F. PŘÍLOHY  
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