
Holický les  

 



Co je to „Holický les“ 

 

 

 

Projekt sportovně rekreační zóny o 

celkové rozloze 100 ha a součást 

protipovodňové ochrany města 



Kde se nachází 

     na jihu města Olomouce mezi tokem řeky Moravy a železnicí 

směr Přerov 



Historie 

 

    Na sklonku roku 2006 vznikla původní studie 
Holického lesa (zpracovatel Ekologická projekce s.r.o.) 
jako inspirativní materiál pro dotvoření podoby území na 
jihu města.  

 

    Postupně stupňující se podpora vyvrcholila v podobě 
sepsání petice, kterou podepsalo více než 1000 
obyvatel městských částí Holice, Nové Sady a Nový 
Svět. Petice v září 2008 žádá představitele města o 
vybudování příměstského rekreačního lesa na jihu 
města - tzv. Holického lesa. V roce 2009 je založeno 
občanské sdružení, jenž usiluje o jeho vznik. 

 



 

    V roce 2009 je záměr zapracován do Územní studie 
RC-5 pořizované Olomouckým krajem 

 

    V roce 2010 provedena změna územního plánu města 
Olomouce 

 



20.4.2010 RMO schválila  

Územní studii Olomouc – Holický les  

 



    Od roku 2011 je záměr vybudování HL ve všech 
programových prohlášeních RMO 

 

    V roce 2013 bylo vysazeno 72 000 listnatých stromů 
na rozloze 33 ha ve východní části areálu. Vyčíslené 
náklady 2 900 000,- Kč byly v objemu 90 % pokryty 
dotací Operačního programu životního prostředí 

 

   
 

   



V roce 2014 byl v prostoru HL umístěn a požehnán kříž. 

 

V roce 2016 ke kříži vysazeny tři lípy. 

 



     

    V roce 2018 realizace lávky a cyklostezky spojující 
Holici a Nový Svět. Stavba stála 44 milionů korun, 
s financováním pomohla dotace z Integrovaného 
regionálního operačního programu ve výši 39 milionů 
korun. Při zahájení prací byl vysazen Strom Olgy 
Havlové, při slavnostním otevření Strom svobody. 

 



Současnost 

Probíhá zpracování projektové dokumentace 

„Holice, smíšená stezka II. Etapa – k využití 

pro pěší, cyklisty a in-line 



 

 

 

 

 

 

 

Současně je zpracovávána projektová dokumentace pro 

4.etapu protipovodňových opatření – týká se to území mezi 

ulicí Šlechtitelů a tokem řeky Moravy 



Aktivity Spolku pro Holický les   

Novoroční procházka Holickým lesem – první den v 

novém roce je uskutečňován pochod napříč celým územím 

spolu s doprovodným výkladem, v cíli bývá akce ukončena 

tombolou 

 



Úklid Holického lesa – v průběhu dubna v koordinaci s 

mezinárodní kampaní „Ukliďme svět“ a ve spolupráci s 

rybáři a myslivci probíhá úklid území od nahromaděného 

odpadu  

 



 
Větším počinem spolku byl úklid skládky v dubnu 2012, 

bylo odvezeno 46 tun odpadu 



 

 

 

 

 

 
Drakiáda - podzimní pouštění draků pro nejmenší a jejich 

rodiče nad lučními plochami doprovázené dalšími drobnými 

soutěžemi a programem ve spolupráci s Heřmánkem a MŠ 

Holice 



Lidé pro nás stromy sázeli, 

sázejme my též. 

Děkuji za pozornost 

www.holickyles.cz 


