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1. INFORMACE O IPRÚ 
 
1.1. Název IPRÚ 
Uveďte název IPRÚ v českém jazyce: 
Název IPRÚ - CZ  Integrovaný plán rozvoje území Olomouc 

 
1.2. Číslo a název prioritní osy/oblasti podpory 
Uveďte číslo a název prioritní osy a oblasti podpory, v jehož rámci IPRÚ předkládáte: 

Číslo prioritní osy Název prioritní osy 
3. Cestovní ruch  

Číslo oblasti podpory Název oblasti podpory 
3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu 

 
1.3. Územní vymezení IPRÚ 
Popište území realizace IPRÚ, které bude vymezeno jako místo realizace pro předkladatele projektů 
do IPRÚ, a místo dopadu IPRÚ. 

Místo realizace 
Název obce Název okresu 
 Olomouc  Olomouc 
 

Místo dopadu 
Název obce Název okresu 
 Olomouc  Olomouc 

 
1.4. Předpokládaný celkový finanční objem IPRÚ 
Uveďte předpokládaný celkový objem veškerých finančních prostředků, které budou potřeba na 
realizaci projektových záměrů IPRÚ. Celkový objem finančních prostředků bude zahrnovat prostředky 
ze všech zdrojů  

IPRÚ celkem v tis. K č EUR (kurz): 
214 100 (aktivity 3.1) 28,463 
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2. INFORMACE O ŽADATELI 
 

Informace o žadateli 
Úplný ú řední název žadatele Statutární město Olomouc  
Právní forma Veřejnoprávní korporace 
IČ 00299308  
DIČ CZ 00299308  
Typ žadatele                         obec 

Oficiální adresa žadatele Horní náměstí 583, 779 00  Olomouc 
Adresa pro doru čení Horní náměstí 583, 779 00  Olomouc 
Webové stránky žadatele www.olomouc.eu  
Pozn.:Typy žadatele  jsou následující: kraj, organizace založená krajem, organizace zřízená krajem, 
obec, sdružení obcí. 

 
Hlavní kontaktní osoba  

Příjmení Sítek Jméno  Radovan 
Titul p řed Ing. Titul za   
Funkce osoby Vedoucí odboru evropských projektů  
Telefon 588 488 400 Fax   
E-mail radovan.sitek@mmol.cz  
Adresa pracovišt ě Hynaisova 10, 779 00  Olomouc  
 

Statutární zástupce 
Příjmení Šnevajs Jméno Ladislav 
Titul p řed RNDr. Titul za   
Funkce osoby Náměstek primátora města Olomouce  
Telefon 585 513 445 Fax 585 513 447 
E-mail ladislav.snevajs@olomouc.eu 
Adresa pracovišt ě Horní náměstí – radnice, 779 00  Olomouc  
 

Další kontaktní osoby 
Příjmení Melicharová Jméno Martina 
Titul p řed Ing. Titul za   
Funkce osoby Projektový manažer  
Telefon 588 488 375 Fax   
E-mail martina.melicharova@mmol.cz  
Adresa pracovišt ě Hynaisova 10, 779 00  Olomouc  

 

Další kontaktní osoby 
Příjmení Vyroubalová  Jméno Lucie 
Titul p řed Ing. Titul za   
Funkce osoby Projektový manažer  
Telefon 588 488 401 Fax   
E-mail lucie.vyroubalova@mmol.cz  
Adresa pracovišt ě Hynaisova 10, 779 00  Olomouc  
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Zkušenosti žadatele  

Název projektu/akce Informa ční centra environmentální výchovy, vzd ělávání a 
osv ěty – P řírod ě Olomouckého Kraje! 

Název předkladatele Statutární město Olomouc 
Celkové výdaje projektu/akce 18 877 000 Kč 
Období realizace projektu/akce  2006/2008 
Místo realizace projektu/akce Olomoucký kraj 
Zdroje 
financování/poskytovatel 
dotace ESF / Ministerstvo životního prostředí 
Název grantu/ programu Síť environmenátlních a poradenských center 

Popis projektu/akce 

Cílem projektu je vznik modelové krajské sítě služeb EVVO s cílem 
působit na občany kraje ve smyslu environmentálně odpovědného 
jednání k životnímu prostředí. Projekt je založen na partnerství 
samospráv, NNO, podnikatelského sektoru a institucí státní správy 
v oblasti ochrany přírody. 

Hlavní výsledky projektu/akce 

Hlavními výsledky projektu jsou: 
- vznik komplexní krajské sítě poradenské sítě EVVO 
- vznik nových a rozšíření stávajících vzdělávacích, informačních a 
poradenských center (cílový stav 6 center s personálním 
zajištěním a technickým vybavením) 
- vznik nových pracovních míst - cílový stav 4 pracovní místa 
- zajištění vzdělávacích akcí pro cílové skupiny (pedagogy, 
podnikatele a veřejnou správu) - cílový stav 2.860 účastníku 
- zajištění informačních a osvětových aktivit pro veřejnost - cílový 
stav 18.000 účastníku 
- zapojení veřejnosti do řešení problému spojených s životním 
prostředím prostřednictvím 5 komunitních programů - cílový stav 
980 osob. 

Popis zapojení žadatele do 
přípravy, realizace a provozu 
projektu/akce 

Statutární město Olomouc bylo žadatelem o dotaci, podílelo se na 
přípravě projektu, realizuje část projektu, koordinuje a administruje 
projekt, do kterého je zapojeno celkem 16 partnerů, včetně 
monitorovacích zpráv a žádostí o platbu 

 

Zkušenosti žadatele  
Název projektu/akce Rozvoj m ěstské hromadné dopravy v Olomouci 
Název předkladatele Statutární město Olomouc 
Celkové výdaje projektu/akce 140 849 001 Kč 
Období realizace projektu/akce  2005/2007 
Místo realizace projektu/akce Olomouc 
Zdroje 
financování/poskytovatel 
dotace 

ERDF/Společný regionální operační program/Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Název grantu/ programu Opatření 2.1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech  
1.kolo výzvy 

Popis projektu/akce 

Projekt přispívá ke zlepšení veřejné dopravní obslužnosti v 
krajském městě Olomouc. Smyslem projektu je přispět k vytvoření 
lépe fungující a konkurenceschopné MHD nabízející větší komfort 
cestování za přijatelné ceny, jejíž přepravu bude využívat více 
cestujících na úkor individuální automobilové dopravy, bude více 
využívána lidmi s omezenou schopností pohybu a orientace, 
které jsou často vyloučeny z účasti na podnikání nebo sociálních 
aktivitách z důvodu nedostatku vhodné veřejné dopravy. 
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Hlavní výsledky projektu/akce 

Částečná obnova vozového parku tramvají nákupem 3 kusů 
moderních nízkopodlažních tramvajových vozů, instalace 
informačního systému pro cestující a zavedení systému preference 
vozidel MHD pro zlepšení plynulosti přepravy cestujících. Jednalo 
se o partnerský projekt připravený a realizovaný ve spolupráci 
s Dopravním podnikem města Olomouce a.s. 

Popis zapojení žadatele do 
přípravy, realizace a provozu 
projektu/akce 

Statutární město Olomouc bylo žadatelem o dotaci, podílelo se na 
přípravě projektu, realizovalo projekt ve spolupráci s Dopravním 
podnikem města Olomouce, a.s., koordinovalo a administrovalo 
celý projekt včetně monitorovacích zpráv a žádostí o platbu. 

 
Zkušenosti žadatele  

Název projektu/akce Rozvoj informa čních a komunika čních služeb ve m ěstě 
Olomouci 

Název předkladatele Statutární město Olomouc 
Celkové výdaje projektu/akce 10 131 965 Kč 
Období realizace projektu/akce  2005/2006 
Místo realizace projektu/akce Olomouc 
Zdroje 
financování/poskytovatel 
dotace 

ERDF/Společný regionální operační program/Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Název grantu/ programu 
Opatření 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v 
regionech   
1.kolo výzvy 

Popis projektu/akce 

Projekt je zaměřený na zlepšení přístupu široké veřejnosti k 
informacím prostřednictvím Internetu, a to převážně v okrajových 
částech města, kde telekomunikační infrastruktura všech forem je 
na daleko nižší úrovni než v samotném centru města. Zavedení 
informačních a komunikačních technologií do okrajových částí 
města je základem pro překonání problémů způsobených 
odlehlostí v podnikání, vzdělání, sociálním rozvoji, a v neposlední 
řadě v komunikaci s veřejnou správou v Olomouci. 

Hlavní výsledky projektu/akce 

Přístup nejširší veřejnosti k Internetu a veřejným informacím, 
integrace sociálně ohrožených skupin obyvatel do společnosti,  
komunikace obyvatel s veřejnou správou na vyšší úrovni. Bylo  
vybudováno 21 míst vybavených výpočetní technikou s přístupem 
k Internetu. Veřejný Internet je umístěn v objektech v majetku 
města, kde v současné době působí komise městských částí a 
kluby důchodců.  

Popis zapojení žadatele do 
přípravy, realizace a provozu 
projektu/akce 

Statutární město Olomouc bylo žadatelem o dotaci, realizovalo a 
administrovalo celý projekt včetně monitorovacích zpráv a žádostí 
o platbu. Zajišťuje také provoz a udržitelnost výstupů projektu. 

 
Zkušenosti žadatele  

Název projektu/akce Informa ční a propaga ční materiály Olomouc – turistická nej 
Název předkladatele Statutární město Olomouc 
Celkové výdaje projektu/akce 1 214 123,50 Kč 
Období realizace projektu/akce  2005/2006 
Místo realizace projektu/akce Olomouc 
Zdroje 
financování/poskytovatel 
dotace Společný regionální operační program/Olomoucký kraj 
Název grantu/ programu Opatření 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního 
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ruchu – veřejné subjekty a neziskové organizace 1.kolo výzvy 

Popis projektu/akce 

Cílem projektu je zkvalitnění služeb v cestovním ruchu v úrovni 
poskytování informací o městě Olomouci a blízkém okolí 
prostřednictvím rozšíření nabídky informačních a propagačních 
materiálů a nově propagovaných atraktivit cestovního ruchu, čímž 
dojde ke zlepšení marketingu cestovního ruchu, zkvalitnění 
prezentace města a okolí, zlepšení informovanosti cílových skupin, 
což povede k navýšení počtu zahraničních i domácích návštěvníků 
a ke zvýšení podílu cestovního ruchu na ekonomické prosperitě 
regionu. 

Hlavní výsledky projektu/akce 

Výstupem projektu je ucelená řada 9 typů informačních a 8 typů 
propagačních materiálů. Celkem bylo vydáno 76 500 ks 
informačních materiálů v 6 jazykových mutacích a 55 000 ks 
propagačních materiálů ve 3 dvojjazyčných mutacích. 

Popis zapojení žadatele do 
přípravy, realizace a provozu 
projektu/akce 

Statutární město Olomouc bylo žadatelem o dotaci, realizovalo a 
administrovalo celý projekt včetně monitorovacích zpráv a žádostí 
o platbu. Zajišťuje také provoz a udržitelnost výstupů projektu. 

 
Zkušenosti žadatele  

Název projektu/akce Webové stránky B2B 
Název předkladatele Statutární město Olomouc 
Celkové výdaje projektu/akce 761 420 Kč 
Období realizace projektu/akce  2005/2006 
Místo realizace projektu/akce Olomouc 
Zdroje 
financování/poskytovatel 
dotace Společný regionální operační program/Olomoucký kraj 

Název grantu/ programu Opatření 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního 
ruchu – veřejné subjekty a neziskové organizace 2.kolo výzvy 

Popis projektu/akce 

Cílem projektu je vytvoření interaktivních turistických webových 
stránek města Olomouce zaměřených zejména na odbornou 
veřejnost a přinášející: Zkvalitnění marketingu cestovního ruchu – 
aplikace komunikačního mixu na internetu, zlepšení propagace 
turistické destinace a ovlivnění, resp. motivování nákupního 
rozhodování potenciálních klientů (skupiny a jednotlivci); 
Zkvalitnění informační obsluhy v cestovním ruchu – prostřednictvím 
webových stránek aktuálně informovat širokou odbornou veřejnost 
o aktivitách, produktech destinace a vytvořit místní platformu 
cestovního ruchu – komunikace místních subjektů cestovního 
ruchu a vytvoření partnerství veřejného a soukromého sektoru. 

Hlavní výsledky projektu/akce 

Vytvořené www stránky B2B jsou samostatnou prezentací s cílem 
zlepšení propagace destinace Olomouc a jejich služeb v oblasti 
cestovního ruchu směrem k odborné veřejnosti, oslovení cílových 
segmentů trhu (tj. touroperátoři, cestovní kanceláře, novináři) a 
ovlivnění nákupního rozhodování potenciálních klientů. 

Popis zapojení žadatele do 
přípravy, realizace a provozu 
projektu/akce 

Statutární město Olomouc bylo žadatelem o dotaci, realizovalo a 
administrovalo celý projekt včetně monitorovacích zpráv a žádostí 
o platbu. Zajišťuje také provoz a udržitelnost výstupů projektu. 

 
Zkušenosti žadatele  

Název projektu/akce Elektronizace služeb IC Olomouc 
Název předkladatele Statutární město Olomouc 
Celkové výdaje projektu/akce 1 280 737,50 Kč 
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Období realizace projektu/akce  2006/2007 
Místo realizace projektu/akce Olomouc 
Zdroje 
financování/poskytovatel 
dotace Společný regionální operační program/Olomoucký kraj 

Název grantu/ programu Opatření 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního 
ruchu – veřejné subjekty a neziskové organizace 2.kolo výzvy 

Popis projektu/akce 

Jedná se o neinvestiční projekt zaměřený na zkvalitnění služeb 
poskytovaných Informačním centrem Olomouc domácím i 
zahraničním návštěvníkům města Olomouce nižší úrovni než v 
samotném centru města. 

Hlavní výsledky projektu/akce 

Vybudování „callcentra“ s vytvořením nového pracovního místa. 
Pořízení audioprůvodců pro návštěvníky města a plazmové 
obrazovky s upoutávkou na nejvýznamnější památky v Olomouci a 
okolí. 

Popis zapojení žadatele do 
přípravy, realizace a provozu 
projektu/akce 

Statutární město Olomouc bylo žadatelem o dotaci, realizovalo a 
administrovalo celý projekt včetně monitorovacích zpráv a žádostí 
o platbu. Zajišťuje také provoz a udržitelnost výstupů projektu. 

 
Zkušenosti žadatele  

Název projektu/akce PZ Šlechtitel ů + podnikatelský inkubátor 
Název předkladatele Statutární město Olomouc 
Celkové výdaje projektu/akce 74 765 523 Kč 
Období realizace projektu/akce  2004/2006 
Místo realizace projektu/akce Olomouc 
Zdroje 
financování/poskytovatel 
dotace Phare 2003/I /Ministerstvo pro místní rozvoj 
Název grantu/ programu Národní program Phare 2003 - část I 

Popis projektu/akce 

Cílem projektu je vytvořit plochu /území/ pro investice na „zelené 
louce“, která by byla vhodná pro podnikatelské aktivity a která by 
poskytovala veškeré podmínky pro rozvíjení jejich činností. 
Cílem vybudování podnikatelského inkubátoru je pomoci rozvoji 
malých a středních podniků v regionu.  

Hlavní výsledky projektu/akce 

Realizací projektu došlo k zastavění proluky mezi stávajícím 
výrobním areálem a areálem Přírodovědecké fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci, vybudování komunikačního napojení 
včetně zastávky MHD a energetického koridoru a jeho začlenění 
do celkové infrastruktury města. Inkubátor pomáhá potenciálním 
zájemcům při zakládání firmy, napomáhá rozvoji podnikatelských 
aktivit. Firmám umístěným v inkubátoru jsou poskytovány 
poradenské služby, pomoc při získávání grantů, dotací apod. 

Popis zapojení žadatele do 
přípravy, realizace a provozu 
projektu/akce 

Statutární město Olomouc bylo žadatelem o dotaci, podílelo se na 
přípravě projektu, realizovalo projekt ve spolupráci s Univerzitou 
Palackého Olomouc, koordinovalo a administrovalo celý projekt 
včetně monitorovacích zpráv a žádostí o platbu. 

  
Zkušenosti žadatele  

Název projektu/akce Rekonstrukce lávky pro p ěší ve Smetanových sadech 
Název předkladatele Statutární město Olomouc 
Celkové výdaje projektu/akce 21 914 560 Kč 
Období realizace projektu/akce  2005/2006 
Místo realizace projektu/akce Olomouc 
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Zdroje 
financování/poskytovatel 
dotace Národní program Phare 2003 - část II/Ministerstvo pro místní rozvoj 
Název grantu/ programu Grantové schéma na podporu turistické infrastruktury 

Popis projektu/akce 

Cílem projektu „Lávka pro pěší ve Smetanových Sadech“ bylo 
dokončení rekonstrukce III.etapy lávky v délce 231,78 m. Objekt 
lávky se nachází v intravilánu poblíž historického centra města 
v městských sadech jako součást městské památkové rezervace. 
Specifičnost lávky spočívá v propojení účelnosti stavby  - 
bezpečného přechodu mezi parky, rozdělené velmi frekventovanou 
výpadovou silnicí směrem na Brno, jehož výstavbu si vynutily 
záplavy návštěvníků květinových výstav v polovině 60.let – 
s estetickým záměrem projektu. 

Hlavní výsledky projektu/akce 

Touto rekonstrukcí došlo k odstranění nevyhovujícího až 
havarijního stavu povrchů lávky /četné trhliny, špatné odvodnění, 
poškozené zábradlí, atd./ , ke zkvalitnění obslužnosti a technického 
vybavení prostředí (infrastruktury) pro rozvoj služeb v oblasti 
cestovního ruchu v dané lokalitě a rovněž došlo k estetickému 
zlepšení v řešené lokalitě, která je součástí Městské památkové 
rezervace Olomouc. 

Popis zapojení žadatele do 
přípravy, realizace a provozu 
projektu/akce 

Statutární město Olomouc bylo žadatelem o dotaci, realizovalo a 
administrovalo celý projekt včetně monitorovacích zpráv a žádostí 
o platbu. Zajišťuje také provoz a udržitelnost výstupů projektu. 

 
 

Zkušenosti žadatele  

Název projektu/akce Rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí v areál u 
Prokopa Holého 

Název předkladatele Statutární město Olomouc 
Celkové výdaje projektu/akce 15 487 084 Kč 
Období realizace projektu/akce  2005/2006 
Místo realizace projektu/akce Olomouc 
Zdroje 
financování/poskytovatel 
dotace Národní program Phare 2003 - část II/Ministerstvo pro místní rozvoj 
Název grantu/ programu Grantové schéma na podporu podnikatelské infrastruktury 

Popis projektu/akce 

Cílem projektu předkládaného Statutárním městem Olomouc je 
vyspravení komunikací, pokládka kanalizace a instalace veřejného 
osvětlení v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého. Lokalita leží 
v jihovýchodní průmyslové části města Olomouce. 

Hlavní výsledky projektu/akce 

V rámci realizace projektu byla provedena rekonstrukce stávajících 
komunikací v délce cca 700m v areálu (typu brownfiels) o rozloze 
cca 6,2ha, výstavba kanalizace související s odkanalizováním nově 
zrekonstruovaných komunikací a rozšíření stávajícího veřejného 
osvětlení pro zajištění dostatečného osvětlení komunikací. 
Komunikace byly rekonstruovány v trasách stávajících vozovek 
jako dvoukruhové a obousměrné, čímž došlo ke zkvalitnění 
příjezdů do jednotlivých částí areálu a ke zlepšení dopravního 
napojení jednotlivých podnikatelských subjektů působících v areálu 
a tím byly vytvořeny kvalitnější podmínky daného podnikatelského 
prostředí (velkoobchod, drobná výroba, služby, administrativa, atd.) 
do roku 2006. Současně s tím došlo ke snížení exhalací, prašnosti 
a tím ke zlepšení životního prostředí v této části města. 
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Popis zapojení žadatele do 
přípravy, realizace a provozu 
projektu/akce 

Statutární město Olomouc bylo žadatelem o dotaci, realizovalo a 
administrovalo celý projekt včetně monitorovacích zpráv a žádostí 
o platbu. Zajišťuje také provoz a udržitelnost výstupů projektu. 

 
Zkušenosti žadatele  

Název projektu/akce Propojovací komunikace ulic U Panelárny a Rohá če z Dubé 
Název předkladatele Statutární město Olomouc 
Celkové výdaje projektu/akce 22 801 827 Kč 
Období realizace projektu/akce  2005/2006 
Místo realizace projektu/akce Olomouc 
Zdroje 
financování/poskytovatel 
dotace Národní program Phare 2003 - část II/Ministerstvo pro místní rozvoj 
Název grantu/ programu Grantové schéma na podporu podnikatelské infrastruktury 

Popis projektu/akce 

Cílem projektu bylo zkvalitnění dopravního napojení rozsáhlého 
podnikatelského areálu (typu brownfiels) o rozloze cca 11ha 
v lokalitě Bělidla a Chválkovice a tím i vytvoření kvalitních 
podmínek pro další rozvoj daného podnikatelského prostředí do 
roku 2006. Současně s tím došlo k odlehčení přetížené dopravní 
situace v městských obytných částech Bělidla a Chválkovice, ke 
snížení exhalací, prašnosti a tím ke zlepšení životního prostředí v 
uvedených obytných částech města. 

Hlavní výsledky projektu/akce 
V rámci realizace projektu byla vybudována dvouproudová sběrná 
propojovací komunikace v kategorii MS 9/50 mezi ulicemi U 
Panelárny a Roháče z Dubé v délce cca 700m.  

Popis zapojení žadatele do 
přípravy, realizace a provozu 
projektu/akce 

Statutární město Olomouc bylo žadatelem o dotaci, realizovalo a 
administrovalo celý projekt včetně monitorovacích zpráv a žádostí 
o platbu. Zajišťuje také provoz a udržitelnost výstupů projektu. 
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3. INFORMACE O PARTNEROVI/PARTNERECH 
 

3.1. Partneři zapojení do tvorby IPRÚ 
 

Informace o partnerovi 
Úplný ú řední název partnera Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy  
Právní forma Zájmové sdružení právnických osob  
IČ 64631109  
DIČ CZ 64631109  
Oficiální adresa partnera Horní náměstí 5, 772 00  Olomouc  
Webové stránky partnera www.rarsm.cz  
 

Statutární zástupce partnera 
Příjmení Kučera Jméno  Martin 
Titul p řed  ing. Titul za   
Funkce osoby Ředitel RARSM 
Telefon  775 727 711 Fax   
E-mail kucera@rarsm.cz  
Adresa pracovišt ě Horní náměstí 5, 772 00  Olomouc  
 

Kontaktní osoby partnera 
Příjmení  Kulíšek Jméno  Jakub 
Titul p řed  Ing. Titul za   
Funkce osoby   
Telefon  602 751 323 Fax   
E-mail kulisek@rarsm.cz  
Adresa pracovišt ě Horní náměstí 5, 772 00  Olomouc  
Pozn.:V případě více osob tabulku nakopírujte. 

 

Předchozí spolupráce 
partnera s žadatelem 

RARSM se zapojila do přípravy projektů financovaných z programu 
Phare 2003 I a II formou vypracování studií proveditelnosti a 
posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) 
Dlouhodobě spolupracuje se statutárním městem Olomouc při 
zpracování a aktualizaci Strategického plánu rozvoje města 
Olomouce a mikroregionu Olomoucko 

Zkušenosti partnera 
s projekty 

RARSM má zkušenosti s přípravou projektů, je zpracovatelem 
mnoha studií proveditelnosti, poskytuje poradenskou činnost obcím 
a podnikatelským subjektům v regionu včetně možností čerpání 
dotací z ČR i EU, podílí se na přípravě IPRÚ Jesenicko a IPRÚ 
Šumpersko 

Stru čný popis zapojení 
partnera do IPRÚ 

RARSM zajišťovala 1.kolo sběru projektových záměrů pro IPRÚ 
Olomouc, další zapojení partnera do přípravy IPRÚ Olomouc 
probíhalo formou zpracování dílčích kapitol IPRÚ (analýza rizik, 
horizontální témata ve vztahu k IPRÚ, popis realizace partnerství). 
RARSM dále zajišťovala přípravu a průběh veřejného projednání 
IPRÚ Olomouc včetně spolupráce na vypořádání připomínek. 

Vstupy a výstupy ze zapojení 
do IPRÚ 

Výstupem spolupráce s RARSM je projednání IPRÚ Olomouc 
s veřejností, dílčí kapitoly žádosti IPRÚ Olomouc 4.7, 4.8 a 4.9 
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Do přípravy Integrovaného plánu rozvoje území byla zapojena také pracovní skupina pro přípravu IPRÚ 
Olomouc, která se skládá ze zástupců veřejného sektoru, nestátních neziskových organizací 
a podnikatelských subjektů z oblasti cestovního ruchu (viz. tabulka). Členové pracovní skupiny byli 
vybráni na základě členství v pracovní skupině pro aktualizaci Programu rozvoje cestovního ruchu. 
Složení pracovní skupiny pak schválila Rada města Olomouce. Pracovní skupina podávala návrh na 
vymezení aktivit a rozdělení finančních alokací řídícímu výboru. Kompetence, odpovědnost a seznam 
členů je uveden v kapitole 4.7 

Tabulka 1: Seznam členů pracovní skupiny pro tvorbu IPRÚ Olomouc 

Jméno Organizace
Ing. Vladimír Pokorný náměstek primátora SmOl
RNDr. Jan Holpuch, Ph.D. člen Rady města Olomouce

Mgr. Karin Oklešťková
vedoucí oddělení cestovního ruchu Odboru vnějších vztahů 
a informací MmOl

Mgr. Miloslava Nováková
oddělení cestovního ruchu Odboru vnějších vztahů a 
informací MmOl

Bc. Jitka Lučanová vedoucí oddělení informační centrum Olomouc MmOl
Mgr. Josef Línek vedoucí odboru vnějších vztahů a informací MmOl
Mgr. Barbora Králíková předsedkyně komise cestovního ruchu MmOl
Michal Kovář člen komise cestovního ruchu MmOl
Mgr. Djamila Králíková ředitelka Sdružení cestovního ruchu  Střední Morava

Alena Křetínská
vedoucí oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu 
Olomouckého kraje 

Ing. Halina Kotíková, Ph. D UP Olomouc 
RNDr. Ivan Marek m- ARK 
Eva Hrušková hotel Flora 
Hana Labská ZOO Olomouc

Mgr. Miroslav Petřík místopředseda Sdružení cestovního ruchu Střední Morava 

Ing. Jitka Brabcová, Ph.D.
vedoucí oddělení vnějších vztahů Krajského úřadu 
Olomouckého kraje

Mgr. František Chupík Národní památkový ústav Olomouc
Ing. Radovan Sítek vedoucí odboru evropských projektů MmOl

Ing. Jana Nováková
oddělení hospodářského rozvoje Odboru koncepce a rozvoje 
MmOl 

Mgr. Štěpán Sittek Arcibiskupství olomoucké
Ing. Lucie Vyroubalová odbor evropských projektů MmOl
 

Mezi partnery podílející se na tvorbě IPRÚ Olomouc lze zařadit i všechny účastníky veřejného projednání, 
kteří svými připomínkami přispěli ke zpracování IPRÚ Olomouc. Popis průběhu veřejného projednání viz. 
Kapitola 4.7. 

 
3.2. Partneři zapojení do realizace IPRÚ 

 
Partneři budou při realizaci IPRÚ Olomouc zapojení formou ustavení Pracovní skupiny IPRÚ pro 
realizaci IPRÚ Olomouc, a to stejným způsobem jako při tvorbě IPRÚ Olomouc, neboť tento způsob 
zapojení partnerů během tvorby IPRÚ se velmi osvědčil.  

 
Ve fázi realizace IPRÚ Olomouc budou partneři zapojeni i formou účasti v Řídícím výboru IPRÚ 
Olomouc. Partnery budou v tomto případě zástupci organizací, které předložily individuální projekt do 
výzvy v oblasti podpory 3.1 vyhlášené Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava a byla 
s nimi uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace na projekt realizovaný v rámci Integrovaného plánu 
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rozvoje území a Smlouva o partnerství a spolupráci při realizaci Integrovaného plánu rozvoje území. 
Schválení dalších členů Řídícího výboru podléhá schválení Rady města Olomouce. 
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4. STRUKTURA A POPIS IPRÚ 
 
4.1. Analýza cestovního ruchu v daném území včetně SWOT analýzy a analýzy vazeb na další 

sektory ovlivňující problematiku cestovního ruchu 
 

Výchozím podkladem k vypracování IPRÚ Olomouc byl Program rozvoje cestovního ruchu města 
Olomouce na období 2008-2013, který byl zpracováván v průběhu srpna 2007 až ledna 2008. 
Program rozvoje cestovního ruchu na území města Olomouce obsahuje část A - analýza, část B - 
syntéza a část C -návrhová část. Součástí programu jsou i přílohy Benchmarking města Olomouce 
zpracovaný Sdružením cestovního ruchu Střední Morava v průběhu července až září 2007 (analýza 
konkurence – srovnání nabídky města Olomouce s dalšími destinacemi v České republice), 
Marketingový průzkum jednodenních návštěvníků města Olomouce, Statistika ubytování za období 
2005-2006 a Výsledky dotazníkového šetření Překážky cestovního ruchu ve městě Olomouci. 
 
Dalším podkladovým materiálem je Kvantifikační analýza potenciálu (lokalizačních předpokladů) 
cestovního ruchu města Olomouce zpracovaná katedrou Regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-
správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně v únoru 2008. 
 
 

4.1.1. ANALÝZA CESTOVNÍHO RUCHU V DANÉM ÚZEMÍ 
 

4.1.1.1. Analýza nabídky 
 
Základní princip nabídky je založen na aktivacích  primárních, sekundárních a terciárních  
potenciál ů cestovního ruchu, které jsou lokalizovány do míst, jenž disponují  pro cestovní ruch 
optimálními přírodními atraktivitami,  z nichž jsou nejvýznamnějšími klima, reliéf, hydro, zoo- a 
fytogeografické systémy spolu se spole čenskými atraktivitami , kde největší gravitaci lze pozorovat u 
církevních a světských historických staveb, architektonicky zachovalých návesních komplexů vesnic, 
muzeí, galérií, skansenů, technických památek, sportovních akcí, místních lidových tradic, řemesel a 
tradiční kuchyně. 

Přírodní a společenské atraktivity jsou primárním potenciálem , který podle své atraktivnosti vytváří 
základní předpoklady pro návštěvnost sledovaného území. Skutečné ekonomické zhodnocení 
přitažlivosti primárního potenciálu přináší sekundární potenciál  vytvářený infrastrukturou služeb        
a terciární potenciál  vytvářený destinačním managementem a veřejným sektorem. Takto chápaný    
a prezentovaný potenciál představuje na trhu cestovního  ruchu stranu nabídky. 

 
A) Přírodní p ředpoklady a potenciál cestovního ruchu  
Přírodní podmínky, resp. přírodní potenciál, jsou rozhodujícími lokalizačními faktory většiny aktivit 
cestovního ruchu a rekreace, zejména jeho pobytových forem. To však neplatí absolutně jako prioritní 
oblast při hodnocení dominance městského cestovního ruchu. Nicméně přírodní předpoklady mají 
význam v souvislosti s rozvojem příměstské rekreace velkoměsta, kterou je nutné chápat jako 
významnou složku nabídky zejména pro víkendovou rekreaci domácího obyvatelstva na jedné straně 
a pro doplňkovou nabídku domácím a zahraničním návštěvníkům Olomouce.      

PŘÍRODNÍ ATRAKTIVITY MĚSTA OLOMOUCE  

Areál Výstavišt ě Flora  

Ke klenotům města patří přírodní areál Výstaviště Flora. Výstaviště Flora a. s. patří k předním českým 
výstavnickým organizacím. Připravuje a komplexně zabezpečuje vlastní výstavy a veletrhy včetně 
doprovodných programů. Výstavní areál se čtyřmi pavilony o celkové výstavní ploše 4.395 m2 je situován 
ve Smetanových sadech. Výstaviště rovněž pečuje o 47 hektarů městských parků. Součástí olomouckého 
výstaviště jsou také sbírkové skleníky, svým rozsahem jedny z největších v ČR a botanická zahrada         
s rozáriem.  

Sbírkové skleníky, rozárium 

Areál botanické zahrady s alpinem, rozáriem, expozicí aromatických a léčivých rostlin, trvalek   a jarních 
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hájových rostlin je na korunní pevnůstce. Jeho součástí jsou i sbírkové skleníky ve Smetanových sadech, 
nejzajímavějším je pak palmový skleník. Snahou Výstaviště Flora Olomouc, a. s., je prostřednictvím 
svého jedinečného komplexu uspokojovat zájmy široké veřejnosti a současně díky svému 
neopakovatelnému přírodnímu kouzlu naplňovat lidskou touhu po klidu, kráse a harmonii.  

Parky  

Olomoucké parky se vinou po obvodu historického jádra a spojují se v téměř souvislý prstenec zřetelně 
patrný na mapách či leteckých snímcích. Olomoucké parky (Smetanovy sady, Bezručovy sady a Čechovy 
sady) byly zařazeny do seznamu nemovitých kulturních památek v rozmezí od roku 1995 do roku1998. 
Historické parky byly založeny počátkem 19. století na místě bývalých hradeb či hradebního předpolí       
v přírodně krajinářském slohu a v této podobě se dochovaly do dnešní doby. Po druhé světové válce se   
v parcích začala silně rozvíjet výstavnická činnost ve Smetanových sadech, kde je možno navštívit            
i botanickou zahradu a palmový skleník. Olomoucké parky nabízejí turistům možnost odpočinku, 
procházek uprostřed zeleně. Zvláště romantický je Bezručův park, který leží mezi historickým opevněním 
města a Mlýnským potokem. 

ZOO Olomouc  

Zoologická zahrada se nachází 11 km od Olomouce ve vyhledávané rekreační lokalitě nedaleko baziliky 
minor na Svatém Kopečku u Olomouce. V zahradě  je chováno téměř 400 druhů zvířat. Zajímavosti ZOO: 
mořská akvária s korálovými útesy, nádrž pro útesové žraloky černoploutvé a lagunové o obsahu 17 000 
a 42 000 litrů. Dále pavilon netopýrů a výběh pro makaky červenolící, průchozí pro návštěvníky. V areálu 
se nachází  mimo jiné tropický pavilon pro jihoamerickou faunu s v České republice donedávna nepříliš 
často chovanými zvířaty, například mravenečníky a lenochody. Raritou ZOO je také 34 m vysoká 
vyhlídková věž. (www.zoo-olomouc.cz). 

Sluňákov – Centrum ekologických aktivit m ěsta Olomouce, o.p.s. 

Areál a budova Sluňákova se nachází 5 km severně od Olomouce v Horce nad Moravou. Sluňákov se 
zaměřuje na realizaci programů ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty, organizuje ekologické svátky 
Ekologické dny Olomouc, ekologické večery a nabízí ekologické výukové denní i pobytové programy pro 
školy. Sluňákov nabízí také pronájem prostor pro seminární turistiku, firemní akce a školení. Disponuje 
sálem pro 100 osob, ubytovací kapacita činí 45 lůžek. Turistické informační centrum a ekologická poradna 
nabízí informace o přírodě CHKO Litovelské Pomoraví, prohlídku Nízkoenergetického domu (činnost 
Sluňákova, architektura a energetika domu), prodej Fair-trade výrobků, publikací s odbornou tematikou,  
půjčovnu jízdních kol ad. Sluňákov leží na hojně využívané cyklistické stezce, která je napojena na síť 
mezinárodních dálkových cyklistických tras. (www.slunakov.cz) 

Přírodní ráj Horizont – Bystrovany u Olomouce  

Mezi atraktivitami cestovního ruchu v okolí Olomouce si od roku 2002 vybudoval významnou pozici           
i z pohledu návštěvnosti tzv. Přírodní ráj Horizont, jehož součástí je arboretum, restaurace a cukrárna – 
139 tisíc návštěvníků svědčí o popularitě tohoto cíle. 

Tabulka 2 : Návšt ěvnost vybraných p řírodních a kulturních zajímavostí 

Místo Název objektu 2002 2005 2006 Index 
2006/2002 

Olomouc Botanická zahrada, 
rozárium Výstaviště 
Flora 

25 000 71 167 20 556 -17,78% 

Olomouc ZOO OLOMOUC 407 586 397 052 360 333 -11,59% 
Bystrovany Přírodní ráj Horizont 

Bystrovany 30 000 120 000 139 681 365,60% 

Bílá Lhota Arboretum 9 101 10 419 9 778 7,44% 
Zdroj: Aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2007-2009 

Turistické a nau čné stezky, cyklostezky a hipostezky 
 
Přírodní potenciál v okolí města Olomouce a regionu Střední Morava vytváří vhodné podmínky 
zejména pro letní turistické aktivity – pěší turistiku, cykloturistiku, ale i hipoturistiku a poznání. Řeka 
Morava  umožňuje  rozvoj vodní turistiky. V regionu je řada přírodních nebo umělých vodních nádrží 
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vhodných pro nenáročnou rekreaci, rybaření a s tím spojené pobyty v přírodě. V zimě jsou zde i terény 
vhodné pro zimní sporty, ale obecně se dá říct, že přírodní podmínky pro zimní sporty jsou v okolí 
Olomouce a  na Střední Moravě spíše ojedinělé a určené pro návštěvníky z blízkého okolí. 

Pěší turistika 

V červnu 2003 byla otevřena Klubem českých turistů  nová vycházková trasa historickou Olomoucí. 
Výchozím bodem trasy je hlavní vlakové nádraží. Odtud vede stezka přes parky do centra města a pak se 
vrací zpět k nádraží. Celá trasa je označena výraznými červenobílými značkami, které jsou pravidelně 
rozmístěny po celé jedenáctikilometrové trase. V jejím průběhu je pět míst, kde zájemcům do turistických 
průkazů otisknou razítko kontrolního stanoviště. Jedním z těchto stanovišť je i Informační centrum města 
Olomouce. Informační brožurky jsou k dispozici v informačním centru na Horním náměstí i v pobočce 
centra na hlavním nádraží. 

Mezi nejoblíbenější pěší trasy patří trasa z Olomouce na Svatý Kopeček, která je dlouhá 10 km. 
Procházku si lze ještě prodloužit směrem od zoologické zahrady na Kartouzku (u obce Dolany - modrá 
značka) nebo dále do Vésky (část obce Dolany). Turistické trasy v okolí Svatého Kopečka jsou v zimě 
využívány i pro běžecké lyžování. 

Cykloturistika 

Cykloturistika se stala v posledních letech výrazným fenoménem. Její rozvoj podporuje                               
i Ministerstvo pro místní rozvoj  formou přímé dotace občanskému sdružení Klubu českých turistů, který 
na území České republiky koordinuje celou síť turistických a cyklistických tras. Další dotace na údržbu 
cykloznačení poskytují kraje.  

Agentura CzechTourism rovněž podporuje rozvoj cykloturistiky (katalog Cycling Easy). K rozšíření 
cyklotrustiky a zejména  ke zvýšení kvality služeb pro cykloturistiku by měl přispět projekt certifikace 
služeb Cyklisté vítáni. 

V roce 2004 byla schválena Národní strategie cyklistické dopravy České republiky, která stanovuje 
cykloturistiku jako jednu ze čtyř hlavních priorit.  

Délka značených cyklotras v České republice k 1.1.2007 dosahovala  29 937 km. Rozvoj délky cyklotras 
je stále dynamický (viz. graf), i když ne už tolik ve srovnání s lety 1997-2001, neboť většina vhodných 
komunikací pro cykloturistický provoz byla vyznačena. 

Graf 1: Délka vyzna čených cyklotras v letech 1997 - 2005 

 
Zdroj:  Bartoš, R. (CDV), délka vyznačených cyklotras - Aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na    
období 2007-2009 

Koridory cyklistických tras jsou jasně definovány v územním plánu města. Platný územní plán města pak 
rozlišuje cyklistické trasy na základní a doplňkové a dále uvádí místa pro situování vybavenosti pro 
cyklisty. Územní plán města navrhuje vedení cyklistických tras v následujících úsecích a směrech: 
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Trasy základní: 
I. MŽ – Hejčín – Povel – Slavonín – Nemilany (základní trasa zaměstnaneckého charakteru) 
II. Řepčín – Neředín – Nová Ulice (doplněk trasy A) 
III. Poděbrady – Řepčín – areál Sigmy – Čechovy sady – Povel – Nové Sady jih – 
Nemilany – přírodní koupaliště u Kožušan (součást Moravské stezky do vybudování trasy IV) 
IV. Podél Mlýnského potoka a Moravy (trasa rekreačního charakteru, po vybudování převezme funkci 
Moravské stezky) 
V. Chomoutov – Olomouc-město – Nový Dvůr (trasa podél Moravy rekreačního charakteru) 
VI. Lazce – Černovír – Hlušovice (trasa rekreačního charakteru) 
VII. Černovír – Chomoutov (trasa rekreačního charakteru, varianta trasy VI.) 
VIII. Týneček – Chválkovice – Bělidla – Holice (trasa zaměstnaneckého charakteru) 
IX. Sv. Kopeček – Droždín – Bystrovany (trasa zaměstnaneckého a rekreačního charakteru) 
Poznámka: Trasy I – IX vedou ve směru sever – jih. 

Tabulka 3: Dálkové cyklotrasy procházející m ěstem Olomouc 
Eviden ční 
číslo 

Průběh cyklotrasy Celkem 
(km) 

Olomoucký kraj 
(km) 

Způsob 
značení 

5 
Jantarová 

stezka 

Brno-Blansko-Prostějov- Olomouc -
Přerov-Lipník n.B.-Teplice nad Bečvou-

Hustopeče nad Bečvou-St. Jičín-Ostrava-
Hlučín-Hať (CZ/PL) 

 
250 

 
127 

 
Dopravní 

47 
Moravská 

stezka 

Hodonín-Veselí n.Mor-Uherské Hradiště-
Kroměříž-Tovačov-Olomouc  

 
153 

 
24 

 
Dopravní 

51 
Moravská 

stezka 

Olomouc -Litovel-Nové Mlýny-Moravičany-
Mohelnice-Bohuslavice-Hrabová-Leština-

Lesnice-Postřelmov-Sudkov-Bludov-
Hanušovice 

 
84 

 
84 

 
Dopravní 

Zdroj: Analýza stávajícího stavu představ a zajištěnosti projektů cyklistické dopravy v jednotlivých obcích ORP Olomouc 

 

Hipoturistika 

V Olomouci a okolí se nacházejí jízdárny, které nabízejí kurzy jízdy na koni i projížďky.  Více se jich 
nalézá v okolí města. Projížďky jsou v současné době velmi žádanou službou v rámci celé ČR. 
Přehled jízdáren: 

• Horse Club – Olomouc-Řepčín 
• Stáj Théta – Olomouc – Chválkovice 
• Stáj Omega – Olomouc-Radíkov 
• Jezdecký klub Farma Lošov 
 

Zimní sporty, lyžování 

V Olomouci a okolí  nemají zimní sporty v rámci cestovního ruchu velký význam. Je to dáno  rovinatým 
rázem krajiny a klimatickými podmínkami. Lyžařská střediska, stejně jako běžecké stopy v regionu jsou 
využívány nejvíce místními obyvateli. 

Koupání, vodní sporty, ryba ření   

V Olomouci je k dispozici návštěvníkům města i místním  Plavecký stadion, který v roce 2000 prošel 
částečnou rekonstrukcí, v roce 2009 bude realizována rekonstrukce venkovního bazénu. Město Olomouc 
má zpracovaný projekt výstavby Aquaparku, který by měl být realizován v příštích letech. V blízkosti 
Olomouce se nachází aquapark Centrum zdraví Bohuňovice. V létě je možné využít ke koupání jezero 
Poděbrady v Horce nad Moravou (5 km od Olomouce). Jezero je vhodné nejen ke koupání ale také          
k dalším aktivitám s ním spojeným (beach volejbal, petanque, nohejbal, rybaření  apod.) Přírodní jezero 
Náklo nabízí vedle běžných rekreačních aktivit i možnost windsurfingu.  

Řeka Morava je sjízdná většinou od města Mohelnice. Jelikož protéká CHKO Litovelské Pomoraví, je 
vodácký sport omezen pravidly CHKO. CK Peřej Tours nabízí netradiční denní nebo noční prohlídku 
historické Olomouce na raftech. Nabídka je určena pro všechny i bez vodáckých zkušeností, doprovod 
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kvalifikovanýách instruktorů, potřebné vodácké vybavení dodává cestovní kancelář. 

Na území  regionu jsou rovněž možnosti rybaření. Je možno např. rybařit  v lomu Výkleky nebo na 
Tovačovských  rybnících. 

K vydání rybářského lístku je u cizinců zapotřebí předložit pouze pas. Rybářský lístek vydává odbor 
životního prostředí MmOl. Cena za rybářský lístek se liší délkou platnosti. 

Sport 

V Olomouci a okolí je poměrně pestrá nabídka volnočasových aktivit sportovních center. Ve městě je celá 
řada sportovních klubů a zařízení. Olomouc má prvoligové kluby fotbalu, hokeje (vyšší soutěž je 
extraliga), házené a basketbalu. Na území města se nachází několik tenisových kurtů. Zájem o fitness 
a wellness roste se zvyšujícím se zájmem o zdravý životní styl. V Olomouci je k dispozici řada fitcenter 
a wellness center. 

V blízkosti centra města se nachází sportovní komplex, který zahrnuje fotbalový, zimní a plavecký 
stadion, vybavenou sportovní halu, tenisové kurty a další sportovní zařízení. Ojedinělý je areál lanových 
aktivit vytvořený jako součást Projektu OUTDOOR. Další sporty, které lze v Olomouci a jeho okolí 
provozovat jsou squash, bowling, golf a minigolf, body-building,  potápění (potápěčská škola PISCES 
DIVING WORLD). Jednou z mnoha volnočasových aktivit jsou také vyhlídkové lety pořádané 
olomouckým letištěm.  

Velkou řadu možností k aktivnímu odpočinku skýtá oblíbené výletní místo Lovecká chata Horka nad 
Moravou.  Návštěvníkům jsou k dispozici různé sportovní aktivity. Fotbalové hřiště, minigolf, petanque, 
beach volleyball, rafting, paintball, vyjížďky a kurzy jízdy na koních, outdoorové programy, lanové aktivity, 
lov pstruhů. Tradicí lovecké chaty je pořádání honů a loveckých akcí pro skupiny i jednotlivce. 

Nabídka v oblasti netradičních aktivit se neustále rozšiřuje. V Olomouci je lanové centrum Proud, 
Hanácký paraklub nabízí parašutistický výcvik, kurzy paraglidingu Škola paraglidingu X-pert, vyhlídkové 
lety letadlem i vrtulníkem MAMBA AIR s.r.o. Bohuňovice. Zájemci o potápění mohou využít služeb 
potápěčské školy Pisces Diving World. Široké spektrum sportovního vyžití nabízí i Lovecká chata v Horce 
nad Moravou (minigolf, petanque, paintball, beach voleyball, lukostřelba, motorové čtyřkolky). Paintball je 
možné si zahrát v Paintball Game Olomouc. V Hlubočkách u Olomouce si mohou zájemci zajezdit na 
horských terénních minikárách. 

 
B) Kulturn ě-historický potenciál a p ředpoklady cestovního ruchu  
Z hlediska činitele cestovního ruchu (na straně nabídky) má kulturně-historický potenciál sekundární 
význam a spíše plní aditivní funkci atraktivitám přírodního charakteru. V našem případě však kulturně-
historický potenciál Olomouce má v rozvojové strategii cestovního ruchu význam zcela primární a 
zásadní. 
 
Základní složky kulturně-historického potenciálu tvoří: 
• Kulturně-historické památky 
• Kulturní zařízení 
• Společenské akce 
Kulturně-historická atraktivita Olomouce je v rámci celé ČR velmi významná. Toto tvrzení můžeme 
např. dokládat výčtem kulturních a historických objektů, resp. jejich návštěvností.  
Velmi jednoduché přitom však komplexní a velmi sofistikované hodnocení nám může např. poskytnout 
následující jednoduchý přístup. Srovnáme-li např. obsah a rozsah věnovaný našim historickým 
městům v domácích a zahraničních průvodcích ČR (např. Baedeker, Michelin, DK IKAR), zjistíme, že 
město Olomouc je svými zejména kulturně-historickými památkami po Praze a Brně třetím 
nejvýznamn ější  historicko–kulturní atraktivitou v České republice. To také dokumentuje následující  
kartogram „Městské památkové rezervace a zóny a památky UNESCO“ .   
 
Kartogram 1: M ěstské památkové rezervace a zóny a památky UNESCO 
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Zdroj: Atlas cestovního ruchu ČR. 

Následné hodnocení lze provést z hlediska hodnocení významnosti zastoupení národních kulturních 
památek, resp. významnosti počtu významných kulturních zařízení. Následující kartogram „Národní 
kulturní památky“  zřetelně potvrzuje, proč je po Praze a Brnu věnována největší pozornost 
v turistických průvodcích právě Olomouci. Při hodnocení počtu významných kulturních zařízení hraje 
nejvýznamnější roli pochopitelně řádová velikost měst. V této logice se Olomouc řadí po Praze, Brnu, 
Ostravě a Plzni do srovnatelné skupiny měst jako jsou České Budějovice, Liberec, Hradec Králové, 
Zlín (viz. kartogram „Významná kulturní za řízení“) .   
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Kartogram 2: Národní kulturní památky 

 Zdroj: 
Atlas cestovního ruchu ČR. 

Kartogram 3: Významná kulturní za řízení 

 

Zdroj: Atlas cestovního ruchu ČR. 
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Konečně poslední hodnocení kulturně–historického významu Olomouce můžeme provést z hlediska 
jejího potenciálu pro veletržní a kongresový cestovní ruch. Použijeme zde metodiku hodnocení 
provedených autory v Atlase cestovního ruchu ČR, jejíž výsledky znázorňuje následující kartogram. 

Význam, resp. postavení našich měst z hlediska veletržního cestovního ruchu byl měřen následujícími 
kritérii: 

• velikost kryté výstavní plochy určené pro výstavní účely 

• počet pravidelných akcí v roce  

• tradice (bráno podle ročníku nejdéle pořádané akce) 

Velikostí výstavní plochy (4 000 až 7 000 m2) a počtem každoročně uspořádaných akcí (v průměru 14 
výstav za rok) se do kategorie středisek s regionálním významem veletržního cestovního ruchu 
dostávají města České Budějovice, Litoměřice, Olomouc   a Ostrava. To je jasným a pádným 
důvodem považovat podporu aktivit veletržní tradice jako jednu z priorit rozvoje cestovního ruchu        
v Olomouci. Tato aktivita bude předmětem výzvy v oblasti podpory 3.3.3 Aquaparky, golfová hřiště, 
kongresová centra a výstaviště. 

Základem hodnocení významnosti středisek pro kongresový cestovní ruch jsou nejčastěji informace   
o potenciálních kongresových zařízeních, a to kapacita zařízení (počet účastníků) a pořádané akce. 
Do kategorie střediska mezinárodního významu spadá pouze Praha.  

Středisky nadregionálního významu z hlediska kongresového cestovního ruchu jsou Brno, Karlovy 
Vary, Mariánské Lázně, Olomouc , Ostrava, Plzeň, Hradec Králové a Špindlerův Mlýn, kde kapacita 
zařízení pro pořádání kongresů překračuje jeden tisíc účastníků a konají se zde pravidelná domácí 
setkání, které jsou střídány „nepravidelnými“ mezinárodními akcemi. Velkým pozitivem Olomouce 
v tomto kontextu je její chápání jako jednoho z nejvýznamnějších univerzitních měst v ČR a tradiční 
využití univerzitního vědeckého potenciálu, přednáškového zázemí (kongresové sály, ubytování), 
apod. Naopak určitým nedostatkem Olomouce je menší počet disponibilních lůžek v hromadných 
ubytovacích zařízeních proti uvedeným městům i jejich nižší standard. Podporu kongresového 
cestovního ruchu tak lze považovat za další prioritní oblast v rámci IPRÚ.   

V celkovém hodnocení výše uvedených srovnání kultur ně-historických p ředpoklad ů a potenciálu 
cestovního ruchu Olomouce je z řejmé její významné (výsadní) postavení v rámci naši ch 
velkom ěst. Je tedy z řejmé, že rozhodující projekty v rámci IPRÚ by m ěly být soust ředěny 
především do podpory infrastrukturních projekt ů v oblasti zatraktivn ění kulturn ě-historického 
potenciálu m ěstské památkové rezervace a centrální části Olomouce.  

 

Kulturní památky  

Nejvýznamnějšími kulturními objekty ve městě  jsou národní kulturní památky a především památka  
zapsaná do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO – Čestný Sloup Nejsvětější 
Trojice. Trojiční sloup v Olomouci (1716 – 1754) patří k unikátním dílům, v nichž se slučuje triumfální 
motiv oslavy církve a víry s faktem uměleckého díla slučujícího architektonicko urbanistické řešení            
s náročnou sochařskou výzdobou. Především je nejmonumentálnějším vyvrcholením více jak stoleté 
tradice budování podobných památníků jako nejcharakterističtějšího a téměř důsledného doplňku náměstí 
středoevropských měst v 17. a 18. století. Pro své univerzální hodnoty je Sloup od roku 2000 zapsán na 
Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Významný turistický potenciál tvoří i další 
památkový fond.  

Nejvýznamnějšími památkově chráněnými objekty jsou národní kulturní památky, kam patří:  

Klášterní Hradisko (NKP 1995) 

Soubor staveb bývalého kláštera Hradisko (zal. 1078) je tvořen samotnou budovou bývalého kláštera, 
přebudován v 17. a 18. století, a doprovodnými stavbami, za autory koncepce považujeme italské 
architekty G.P. Tencalla a D. Martinelli s kostelem sv. Štěpána (zbudován v období 1726 - 1731). V hlavní 
čtyřkřídlé budově  lze nalézt náročnou výzdobu interiérů (např. knihovna, prelatura, schodiště) štukami, 
nástěnnými malbami a sochařskými realizacemi od významných barokních autorů (B. Fontana, A.Ricci,   
J. A. Winterhalder, I. Ch. Monti, J.A. Heinz). Klášter byl zrušen v roce 1784 a přeměněn na nemocnici. 
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Areál bývalého P řemyslovského hradu (NKP 1962) 

Olomoucký hrad je zmiňován v Kosmově kronice k roku 1055. Románský biskupský a kapitulní palác, 
založený počátkem 12. století, se nachází v sousedství baziliky sv. Václava. Součástí tohoto areálu byly 
dva obytné objekty, samotný přemyslovský hrad, jehož místo není doposud přesně lokalizováno               
a biskupský palác připojený ke katedrálnímu kostelu sv. Václava. Areál tvoří vrcholně gotická křížová 
chodba s rajským dvorem a přilehlými kaplemi sv. Anny a sv. Jana Křtitele a dvě původní obvodové zdi 
biskupského paláce se sdruženými románskými okny s bohatou ornamentální výzdobou. Z hlediska délky 
osídlení, významu mocenskému a kulturně historickému se jedná bezpochyby o nejvýznamnější hradní 
návrší po Pražském hradě.  

Kostel sv. Mo řice (NKP 1995) 

Pozdně gotická měšťanská  stavba převážně z druhé poloviny 15. a z počátku 16. století. Mohutné síňové 
trojlodí (celý kostel pojme 4000 věřících) se třemi samostatně ukončenými chóry a dvouvěžovým 
západním průčelím. Jednotlivé části jsou sklenuty žebrovou klenbou několika typů: křížovou, síťovou, 
obkročnou, krouživou. Na severní straně byla přistavěna manýristická Edelmannova hrobka s bohatou 
kamenickou výzdobou (1572). Na kruchtě je mistrovské dílo barokního varhanářství – tzv. Englerovy 
varhany s bohatou výzdobou skříně.  

Soubor barokních kašen a sloup ů (NKP 1995) 

Soubor šesti barokních kašen (Caesarova, Herkulova, Jupiterova, kašna Tritonů, Merkurova, Neptunova)  
a dvou morových sloupů kompozičně ovládá obě hlavní olomoucká náměstí. Téměř všechny kašny a oba 
sloupy jsou spojovány s jménem V. Rendera, který byl většinou autorem návrhů i kamenického 
zpracování. Trojiční sloup spolu s kašnami vytváří soubor, významný jako příklad komplexního řešení 
městského interiéru, kde se spojují architektonické  a urbanistické hodnoty s hodnotami ryze uměleckými, 
které jako celek jsou determinovány dobovými myšlenkovými proudy. Zatímco budování kašen ve své 
převážně mytologické výzdobě preferuje civilní správu města a jeho civilní, městský ráz, budování 
církevních památníků resumuje náboženskou tradici a z hlediska barokního člověka jednoznačně 
preferuje základní lidskou hodnotu barokní doby ve střední Evropě. Z tohoto hlediska představuje celý 
soubor barokních památníků Olomouce doklad rezonance dobového barokního myšlení v ideální podobě.  

Území, jehož charakter je určován zpravidla větším počtem nemovitých kulturních památek a vztahy mezi 
nimi a jejich prostředím, příp. mimořádně významnými archeologickými nálezy, prohlašuje vláda za 
památkové rezervace.  

Město Olomouc je druhou nejvýznamnější a nejrozsáhlejší městskou památkovou rezervací v České 
republice s dochovanou uliční sítí, čitelnými urbanistickými bloky zástavby a významnými dominantami    
z různých časových období. 
 
Tabulka 4: P řehled významných památek – m ěsto Olomouc 

Památka UNESCO Národní kulturní památka Nemovité kulturní památky 

Čestný Sloup Nejsvětější 
Trojice 

Klášterní Hradisko Katedrála sv. Václava Radnice s orlojem 

 Areál Přemyslovského 
hradu 

Chrám Panny Marie 
Sněžné 

Tereziánská 
zbrojnice 

 Kostel sv. Mořice Kostel sv. Michala 
Vila Primavesi 
 

 
Soubor barokních kašen 
a sloupů Kaple sv. Sarkandra Edelmannův palác 

  
Chrám Navštívení 
Panny Marie na Sv. 
Kopečku 

Petrášův palác 

  
Kostel sv. Gorazda 
 

Salmův palác 

  
Kostel a klášter sv. 
Kateřiny 

Hauenschildův 
palác 
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Kostel Zvěstování 
Páně 

Arcibiskupský 
palác 

  Klášter Klarisek 
Jezuitský konvikt 
s kaplí Božího Těla 

  
Kostel 
Neposkvrněného 
početí Panny Marie 

Kanovnické domy  
(ul Křížkovského, 
Wurmova) 

  
Chrám Navštívení 
Panny Marie na 
Svatém Kopečku 

Městské opevnění, 
Terezská brána 

  

Parky 
Bezručovy sady 
Smetanovy sady 
Čechovy sady 

Pevnosti 
XXII Černovír 
VIII Holice 
II Chválkovice 
XI Nemilany 
XV Neředín 
XIII Nová ulice 
Fort Radíkov 
Tabulový vrch 
Korunní pevnost 

 
 
Tabulka 5:  Návšt ěvnost vybraných kulturních památek 
 
Název objektu 2005 2006 Index 2006/2005 
Vyhlídková věž u chrámu sv. Mořice 7 500 8 500 113,4% 
Radniční věž 2 485 1660 66,8% 
Zdroj: Aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2007-2009 

 
 
Poutní místa 

Olomouc a okolí Olomouce má dobré předpoklady k rozvoji církevní turistiky. A to i z důvodu velkého 
množství poutních míst, které se nacházejí po celém regionu. Tato forma turistiky je velmi oblíbená          
u polské, španělské a portugalské klientely. 
 
Tabulka 6: Poutní místa –  Olomouc 

Místo Název objektu Termíny  hlavních poutí 

Svatý 
Kopeček 

Poutní chrám Navštívení 
Panny Marie 

Na svátek Navštívení Panny Marie (31.5), neděle po 
svátku Nanebevzetí Panny Marie (15.8) a následující 
pondělí a úterý, poslední neděle v říjnu 

Dub nad 
Moravou 

Poutní chrám Očišťování 
Panny Marie 

Hlavní pouť „Na Andílka – první neděle v září 
Dušičková pouť – třetí neděle v říjnu 

 Zdroj: Aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2007-2009 
 
Vojenské památky 

Olomouc plnila důležitou funkci opevněného centra Moravy a za tímto účelem byla odpovídajícím 
způsobem opevněna. V roce 1655 byla Olomouc vyhlášena pevnostním městem a postupně byla 
budovaná barokní pevnost, jejíž stavba byla završena vystavěním tzv. tereziánských hradeb v letech 
1742 – 1756. V polovině 19. století bylo bastionové opevnění městského jádra doplněno věncem 
předsunutých tvrzí – fortů, které vzdálily hlavní obrannou linii dále do předpolí. Tím se Olomouc stala na 
našem území ojedinělým příkladem realizace fortového způsobu opevňování. V současné době jsou        
z fortových pevností zpřístupněny pro veřejnost pouze tři, a to fort č. XIII V Olomouci - Nové ulici, fort       
č. XVII v Olomouci – Křelově a fort č. 2 - Olomouc Radíkov. 
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Kasárenské  a jiné vojenské objekty, fortová pevnos t a druhovále čné objekty:  
1. Edelmannův palác. Palác pocházející ze 16. století sloužil od roku 1816 jako sídlo velitelů olomoucké 
pevnosti. K jeho nejvýznamnějším obyvatelům patřil v letech 1829 -1831 generál jezdectva, hrabě Jan 
Josef Václav z Radče (Horní náměstí č.367). 
2. Budova vojenské pekárny, jež byla v letech 1810 -1814 vestavěna do Špitálského bastionu (restaurace 
Podkova, Koželužská ulice). 
3. Dělostřelecká kasárna vestavěná v letech 1808 -1810 do bastionu č.12 (Studentská ulice). 
4. Dům armády. Budova vystavěná v letech 1756 -1768 původně sloužila jako vojenské skladiště, později 
jako vojenská kadetka (ulice 1. Máje, č. 821). 
5. Hanácká kasárna z let 1838 -1846 (ulice 1. Máje, č. 803).  
6. Německá pancéřová střílna v objektu tržnice (Aksamitova ulice). 
7. Německé betonové postavení s pancéřovou střílnou v Locatelliho bastionu (Prostor dnešního letního 
kina).  
8. Německé palebné postavení v týlu Vodních kasáren (třída Svobody, v současnosti se střílna nachází 
ve Vojenském muzeu v Králíkách). 
9. Bývalé německé palebné postavení v cukrárně Kotrbáček (Komenského ulice). 
 
Kulturní za řízení a instituce  
Na území města Olomouce se nachází 3 divadla, 2 kina, 2 muzea, mnoho galerií a výstavních síní, 1 
výstaviště. 
 
Tabulka 7: Kulturní  za řízení  – Olomouc 
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ Počet zařízení/míst 

Muzeum vč. poboček a samostatných památek 2 

Divadla  3 

Loutková divadla 1 

Filharmonie (Reduta) 1 

Kina 2 

Přírodní amfiteátry vč. přírodních kin 1 
 
Muzea 

Velmi silný potenciál z hlediska cestovního ruchu představují muzea, kde dominantní postavení zaujímá 
Muzeum umění Olomouc, obzvláště nově otevřená část Arcidiecézní muzeum. Muzeum umění Olomouc 
rozsahem činnosti výrazně překračuje region a ve většině projektů mají jeho výstavy dosah mezinárodní, 
obecně se profiluje především v moderním umění a v historii architektury. Součástí Muzea umění se        
v roce 1998 stalo Arcidiecézní muzeum, které otevřelo své stálé expozice včetně výstavních                     
a přednáškových sálů v prostorách kapitulního děkanství v roce 2006. Jedná se o první muzeum tohoto 
typu v dějinách naší země. Vedle prohlídky podstatné části stavebních pozůstatků Olomouckého hradu 
nabízí Arcidiecézní muzeum svým návštěvníkům stálou expozici výtvarné kultury olomoucké arcidiecéze, 
která na  1 100 m2 výstavní plochy postihuje vývoj v průběhu celého uplynulého tisíciletí, čtyři sály na 
ploše 360 m2, určené pro krátkodobé výstavy, prostory pro lektorskou činnost a víceúčelový sál 
Mozarteum pro 120 diváků. 

Tabulka 8: Návšt ěvnost Muzea um ění Olomouc 

 2005 2006 ( MMU + AMO) INDEX 

Návštěvnost - výstavy 105 640 163 945 155% 

Celková návštěvnost 
(výstavy + doprovodné akce) 

121 917 179 461 147,1 % 

Zdroj: Muzeum umění Olomouc 

Mimořádná muzejní tradice a bohatství sbírkových fondů umožňují odbornou profilaci na vysoké úrovni 
Vlastivědného muzea v Olomouci ve všech muzejních oborech, zejména ale archeologii, národopisu, 
numismatice, vojenství, botanice a paleontologii. Odloučením od Vlastivědného muzea v Olomouci 
vzniklo k 1. 1. 2003 Archeologické centrum Olomouc. Archeologické centrum Olomouc nevlastní sbírkové 
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předměty, ale tezauruje získané archeologické nálezy po dobu jejich odborného zpracování, poté je 
odevzdává do muzeí. 

Tabulka 9: Návšt ěvnost Vlastiv ědného muzea v Olomouci 

 2005 2006 INDEX 

Návštěvnost 36 892 28 397 76,9% 

Zdroj: Vlastivědné muzeum v Olomouci 
 
Divadla 

Hlavní divadelní scénou je Moravské divadlo Olomouc se zhruba 100 tisícovou návštěvností ročně. 
Moravské divadlo Olomouc má tyto stálé soubory: činohru, operu, operetu a balet. Moravské divadlo 
Olomouc je pořadatelem divadelního festivalu Divadelní Flora. 

Tabulka 10: Návšt ěvnost Moravského divadla Olomouc 

 2005 2006 INDEX 

Návštěvnost 81 000 70 500 87,03% 

Zdroj:  Moravské divadlo Olomouc 

Alternativní scénu v Olomouci zastupuje divadlo Tramtarie, nezávislé divadlo se stálým divadelním 
souborem malé formy. 

Divadlo hudby představuje mnohožánrovou komorní scénu, která pořádá hudební, literárně-dramatická, 
loutková a filmová představení alternativního proudu kultury.  
 
Tabulka 11: Návšt ěvnost  Divadla hudby   
 2005 2006 INDEX 

Počet kulturních akcí 265 308 116,23% 

Počet návštěvníků 22 145 28 724 129,71% 

Průměrná návštěvnost jednoho představení 84 93  

Zdroj: Divadlo hudby 
 
Moravská filharmonie 

Moravská filharmonie je kulturní institucí, která se podílí na organizaci uměleckého a koncertního života v 
Olomouci. Je organizátorem a pořadatelem hudebního festivalu Dvořákova Olomouc a Mezinárodního 
varhanního festivalu. Oba zmíněné festivaly probíhají každoročně v památkově cenných a architektonicky 
významných olomouckých chrámech. 

Tabulka 12: Návšt ěvnost Moravské filharmonie 

 2005 2006 INDEX 

Návštěvnost – veřejnost 25 780 22 740 88,21% 

Výchovné koncerty 6 732 7 571 112,46% 

Návštěvnost celkem 32 512 30 311 93,23% 

Zdroj: Moravská filharmonie Olomouc 
 
Kina 

V Olomouci se nachází dvě kina, a to kino Metropol a multikino CineStar Olomouc. Do roku 2002 ve 
městě ještě fungovala další dvě kina – Lípa a Central, která byla zrušena. 
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Kulturn ě-spole čenské akce 

Dalšími faktory mající reálný nebo potenciální dopad na cestovní ruch jsou kulturně-společenské akce 
pořádané ve městě a regionu. Návštěvnost města zvyšují nejrůznější výstavy, kulturní produkce či  
festivaly, od hudebních až po např. Olomoucký pivní festival. 

Z pravidelně pořádaných akcí ve městě mají výrazně nadregionální charakter květinové výstavy Flora 
Olomouc, Oslavy maršála Radeckého, Academia Film Olomouc. 

Jedna z nejvýznamnějších folklórních akcí se koná tradičně ve Velké Bystřici u Olomouce s mezinárodní 
účastí a nese název Lidový rok. Lidový rok se stal za dobu svého trvání (od roku 1989) národní 
přehlídkou vesnických folklorních souborů a skupin, jedinečnou přehlídku bohatství lidových tradic 
a obyčejů v podání dětských a dospělých souborů a skupin z celé naší vlasti. Oblibu si získaly 
i Prostějovské hanácké slavnosti, které jsou přehlídkou národopisných hanáckých souborů spojenou 
s lidovým jarmarkem. Známá je také jízda králů v Doloplazech na Olomoucku. 
 
Tabulka 13: Nejvýznamn ější pravidelné kulturní akce 
Název akce Pořadatel Termín/ 

měsíc 
Návšt ěvnost 

cca 
HUDEBNÍ    
Jazzové dny Olomouc Spol.přátel olomouckého jazzu 01 -03 1 000 
Musica Religiosa Festa Musicale 03 - 04 524 
Dvořákova Olomouc1 MFO 04-05 3 300 
Svátky písní Olomouc Festa Musicale 05-06 5 535 
Baroko Tomáš Hanzlík 07-09 1 500 
Olomoucké jazzové dny Spol. přátel olomouckého jazzu 09-10 1 000 
Mezinárodní varhanní festival2 MFO 09 2 500 
Podzimní festival duch. hudby ARS VIVA 10-11 2 500 
Visegrádský jazzový festival Spol. přátel olomouckého jazzu 11 1 000 
DIVADELNÍ    
Divadelní Flora MDO 05 10 000 
Kašpárková říše Lébr Josef 01-12 8 000 
Ječmínkovo království MmOl 08 5 000 
OSTATNÍ    
Literární festival LIBRI Výstaviště Flora 03 8000 
Jeden svět Člověk v tísni 03 4 000 
Academia film Olomouc UP 04 14 000 
Flora Olomouc Výstaviště Flora 04 70 000 
Ekologické dny Olomouc Sluňákov 04-05 3 000 
Pivní festival Fest Promotion 06 20 000 
Svátky města MmOl 06 10 000 
Olomoucké kulturní léto Fitřík, Gronský 06-09 5 500 
Oslavy maršála Radeckého  Agentura Galia 08 15-20 000 
Dny evropského dědictví MmOl 09 5 000 
Křížovatky/Crossroads Kino Art o.s. 11 2 500 
Přehlídka animovaného filmu Pastiche Filmz 12 1 000 
Olomoucké Vánoce RK Invest Brno 12 50 000 

Zdroj: Oddělení cestovního ruchu a oddělení kultury MmOl 

Pozn. Akce mezinárodního významu jsou označeny červeně 

 
Následující kartogram „Městský cestovní ruch“  hodnotí turistickou atraktivitu našich zejména 
historických měst. Základními hodnotícími kritérii zde byla jednak realizovaná návštěvnost 
v ubytovacích zařízeních, jednak přítomnost nejvýznamnějších kulturně–historických památek a 
atraktivit (včetně nabídky významných kulturně-společenských akcí). V provedeném hodnocení je 
město Olomouc zařazeno mezi 21 měst regionálního významu.  
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Kartogram 4: M ěstský cestovní ruch 

 
Zdroj: Atlas cestovního ruchu ČR. 

 
Volno časové aktivity 

V Olomouci a okolí je poměrně pestrá nabídka volnočasových aktivit sportovních center.Ve městě je 
celá řada sportovních klubů a zařízení. Olomouc má prvoligové kluby fotbalu, hokeje (vyšší soutěž je 
extraliga), házené a basketbalu. 

V blízkosti centra města se nachází sportovní komplex, který zahrnuje fotbalový, zimní a plavecký 
stadion, vybavenou sportovní halu, tenisové kurty a další sportovní zařízení. Ojedinělý je areál 
lanových aktivit vytvořený jako součást Projektu OUTDOOR. Další sporty, které lze v Olomouci a jeho 
okolí provozovat jsou squash, bowling, golf a minigolf, body-building,  potápění (potápěčská škola 
PISCES DIVING WORLD). Jednou z mnoha volnočasových aktivit jsou také vyhlídkové lety pořádané 
olomouckým letištěm.  

Fitness, wellness 
 
Zájem o fitness a wellness roste se zvyšujícím se zájmem o zdravý životní styl. V Olomouci je 
k dispozici řada fitcenter a wellness center. K nejznámějším v Olomouci patří: 

� Fitness Tribuna 
� Sportcentrum Best 
� HELP fitness Club 
� Help Fitness Prestige 
� Fitness Victory  
� Wellness centrum Jurop  
� Relax  
� Atlant Bowling Olomouc 
� Club koruna  
� Fitcentrum Gambare 
� Fitness centrum Zeur 
� Balneocentrum Flora – minilázně, bazén, floating, sauna, aquaareobic, masáže 
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Minigolf 
 
Jediné hřiště minigolfu se nachází v areálu Lokomotivy Olomouc, který nabízí 2 minigolfové okruhy 
pro začátečníky i aktivní minigolfisty. 
 
Netradi ční a adrenalinové sporty 
 
Nabídka v oblasti netradičních aktivit se neustále rozšiřuje. V Olomouci je lanové centrum Proud, 
Hanácký paraklub nabízí parašutistický výcvik, kurzy paraglidingu. 
 
 
 
C) Potenciál infrastruktury cestovního ruchu  
 
Potenciál ubytovacích možností 
Z disponibilních dat ČSÚ o kapacitách hromadných ubytovacích zařízení z roku 2004 a dále 
upravených uvedených dat spoluautorem této studie (viz Vystoupil J. a kol.: Atlas cestovního ruchu 
ČR 2006) lze učinit následující srovnání nejvýznamnějších středisek cestovního ruchu v Olomouckém 
kraji a postavení města Olomouce v něm. Další srovnání je provedeno mezi nejvýznamnějšími 
historickými městy v ČR (viz následující tabulky). 

 

Tabulka 14: Nejvýznamn ější st řediska cestovního ruchu  v Olomouckém kraji 
Obec Počet lůžek v HUZ 2004 

Olomouc 2200 
Jeseník 1500 
Lipová-lázně 1400 
Staré Město 1379 
Zlaté Hory 1202 
Loučná nad Desnou 983 
Ostružná 886 
Velké Losiny 723 
Teplice nad Bečvou 700 
Bělá pod Pradědem 695 
Prostějov 659 
Oskava 513 
Sobotín 478 
Plumlov 380 
Šumperk 379 
Zábřeh 353 
Mostkovice 336 
Bludov 264 
Slatinice 250 
Javorník 235 

Zdroj: ČSÚ, ESF MU 

 
Tabulka 15: Kapacita hromadných ubytovacích za řízení ve vybraných  historických m ěstech 
ČR 

 město počet lůžek 
v HUZ 2004 

 město počet lůžek 
v HUZ 2004 

1 Praha 75000 17 Beroun 862 
2 Brno 11411 18 Znojmo 850 
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3 Karlovy Vary 8180 19 Náchod 824 
4 České Budějovice 4594 20 Mladá Boleslav 820 
5 Ostrava 3200 21 Česká Lípa 819 
6 Liberec 3111 22 Třebíč 800 
7 Hradec Králové 2707 23 Klatovy 797 
8 Plzeň 2700 24 Kroměříž 788 
9 Olomouc 2200 25 Jičín 775 

10 Třeboň 1819 26 Kutná Hora 700 
11 Český Krumlov 1723 27 Jindřichův Hradec 682 
12 Tábor 1500 28 Mělník 676 
13 Pardubice 1392 29 Turnov 667 
14 Jihlava 1358 30 Prostějov 659 
15 Cheb 1052 31 Opava 616 
16 Písek 865 32 Litomyšl 605 

Zdroj: ČSÚ, ESF MU 

Důležitým ukazatelem „kvality“ ubytovací základny je její druhová struktura, zejména v souvislosti 
s ambicemi a potenciálem Olomouce jako centra kongresového a veletržního  cestovního ruchu 
regionální až národní úrovně v ČR. Jistě nepřekvapí u velkoměsta typu Olomouce, že rozhodující 
podíl lůžek je v hotelových a jim podobným zařízeních (motely). Z celkového počtu zjištěných 2478 
stálých lůžek ve všech ubytovacích zařízeních města v roce 2008 jich je téměř 2/3 v hotelech, z toho 
však jen necelých 20 % ve vyšší kategorii hotelů����.   Nedostatek lůžkových kapacit v hotelech 
nejvyšší kategorie je značným handicapem Olomouce zejména pro další rozvoj kongresového a 
veletržního cestovního ruchu.  

 

Ubytovací za řízení 

Město Olomouc vykazovalo v roce 2006 dle Českého statistického úřadu 25 ubytovacích zařízení 
s kapacitou 1639 lůžek. Z tohoto počtu bylo registrováno 15 hotelů, 6 penzionů, 4 ostatní ubytovací 
zařízení. 

Celkový počet 1639  lůžek je po dobu letní sezóny (od 1.7.-10.9.) navýšen, a to o 3500 lůžek, které 
poskytují VŠ koleje. 

V roce 2007 je evidováno celkem 35 zařízení, což je o 10 zařízení více než v roce 2006. V daném roce 
přibyl jeden 4 hvězdičkový hotel, jeden 2 hvězdičkový hotel, 8 penzionů.  

 
Tabulka 16: Hromadná ubytovací za řízení podle kategorie – m ěsto Olomouc  

Druh Počet zařízení   Počet lůžek 

  2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 

Hotel **** 2 2 3 3 4  i.d. i.d. 139 139 
Hotel *** 8 8 7 7 7 921 900 883 871 
Hotel ** 3 2 2 2 3 172 i.d. i.d. i.d. 
Hotel * 1 1 1 1 1 i.d. i.d. i.d. i.d. 
Hotel garni 

1 1 2 2 2  i.d. i.d. i.d. i.d. 

Penzion 7 6 7 6 14 369 364 316 177 
Ostatní 4 3 4 4 4 155 133 129 129 
Celkem 26 23 26 25 35 1 793 1 702 1 755 1 639 

(Zdroj: ČSÚ) 
*bez lůžek v sezónních měsících v hromadných ubytovacích zařízeních (koleje) 
i.d.  - individuální údaj 
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Celkový počet 1639  lůžek je  po dobu letní sezóny ( od 1.7.-10.9.)  navýšen, a to o  3500 lůžek, které 
poskytují VŠ koleje. V letní sezónu je tedy možné celkem využít k ubytování  5139  lůžek. 

 

Tabulka 17: Seznam ubytovacích za řízení 

Název Adresa Kategorie  Provoz 
Zařazení 
dle po čtu 

pokoj ů 
HOTEL LAFAYETTE Olomouc, Alšova 8 Hotel **** celoroční  11 až 50 
HOTEL V RÁJI Olomouc, Hanáckého pluku 1162 Hotel **** celoroční  10 a méně 
HOTEL GEMO Olomouc, Pavelčákova 22 Hotel **** celoroční  11 až 50 
BUSINESS HOTEL ALLEY Olomouc, Michalské stromořadí 1061 Hotel **** celoroční  11 až 50 
HOTEL PRACHÁRNA Olomouc, Křelovská 91 Hotel *** celoroční  11 až 50 
HOTEL HANÁCKÝ DVŮR Olomouc, Selské náměstí 56 Hotel *** celoroční  11 až 50 
HOTEL ARIGONE Olomouc, Univerzitní 20 Hotel *** celoroční 11 až 50 
HOTEL HESPERIA Olomouc, Brněnská 55 Hotel *** celoroční  51 až 100 
HOTEL MILOTEL Olomouc, Hamerská 634 Hotel *** celoroční 11 až 50 
HOTEL SIGMA Olomouc, Jeremenkova 36 Hotel *** celoroční  51 až 100 
HOTEL FLORA Olomouc, Krapkova 34 Hotel *** celoroční 101 a více 
HOTELOVÝ DŮM Olomouc, Velkomoravská 325 Hotel ** celoroční  11 až 50 
HOTEL PALÁC Olomouc, třída 1.máje 28 Hotel ** celoroční  11 až 50 
HOTEL ENVELOPA Olomouc, třída 17. listopadu  Hotel ** celoroční  11 až 50 
PLAVECKÝ STADION 
OLOMOUC 

Olomouc, Legionářská 11 Hotel * celoroční  11 až 50 

HOTEL NÁRODNÍ DŮM Olomouc, 8. května 21 Hotel garni celoroční  51 až 100 
HOTEL GOL GARNI Olomouc, Legionářská 12 Hotel garni celoroční  11 až 50 
PENZION JANZA Olomouc, U cukrovaru 724 Penzion celoroční  11 až 50 
HOTELOVÝ DŮM FRIULI Olomouc, Libušina 12 Penzion celoroční  10 a méně 
PENZION HANÁ Olomouc, Jeremenkova 2 Penzion celoroční  10 a méně 
HOTEL U DÓMU 
JIŘÍČKOVÁ MARIE 

Olomouc, Dómská 4 Penzion celoroční  10 a méně 

PENSION U SEMPRY Olomouc, Šlechtitelů 630 Penzion celoroční  51 až 100 
PENZION RESTAURANT 
CARUSO 

Olomouc, Střední Novosadská 30 Penzion celoroční 11 až 50 

PENZION KORÁL Olomouc, U stavu 57 Penzion celoroční  10 a méně 
PENZION NA HRADĚ Olomouc, Michalská 4 Penzion celoroční  10 a méně 
PENZION GARNET Olomouc, Lazecká 88 Penzion celoroční  10 a méně 
PENSION KŘIVÁ Olomouc, Křivá 76 Penzion celoroční  11 až 50 
PENZION BEST Olomouc, Na střelnici 48 Penzion celoroční  11 až 50 
PENSION FAM Olomouc, Veleslavínova 8 Penzion celoroční  10 a méně 
MOTEL Olomouc, Lipenská 7 Penzion celoroční  10 a méně 
CÍSAŘOVÁ VĚRA Olomouc, U cihelny 141 Penzion celoroční  10 a méně 

UBYTOVNA DELTA 
SERVIS 

Olomouc, Jeremenkova 9 
Ost.zařízení 
jinde 
nespecifik. 

celoroční  11 až 50 

VYSOKOŠKOLSKÉ 
KOLEJE 

Olomouc, Šmeralova 8 
Ost.zařízení 
jinde 
nespecifik. 

letní  10 a méně 

POET'S CORNER HOSTEL Olomouc, Sokolská 789 
Ost.zařízení 
jinde 
nespecifik. 

Celoroční 11 až 50 

RESTURACE A 
UBYTOVNA U SOKOLA Olomouc, Rooseveltova 34 

Ost.zařízení 
jinde 
nespecifik. 

celoroční  11 až 50 
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PENSION NA HRADBÁCH Olomouc, Hrnčířská 1135 
Ost.zařízení 
jinde 
nespecifik. 

celoroční  10 a méně 

Zdroj: ČSÚ 

 
9 zástupců ubytovacích zařízení a 4 zástupci stravovacích zařízení jsou za město Olomouc členy  
Asociace  hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR). Členství není povinné.  

Průměrné vytížení podniků je různé, můžeme říci, že ubytovací zařízení zařazená ve vyšší kategorii jsou 
velmi dobře vytížena. Celkové průměrné vytížení lůžek ubytovacích zařízení ve městě bylo v roce 2006  
29,4 %. 
 
Tabulka 18: Čisté využití l ůžek v ubytovacích za řízeních v Olomouci v letech 2003 – 2006 

Rok Čisté využití l ůžek v % 

2003 27,1 

2004 28,2 

2005 27,6 

2006 29,4 

Zdroj: ČSÚ 

51,9% turistů v roce 2006 a 58,2% turistů v 1. polovině roku 2007 preferovalo ubytování v hotelích, 10,4% 
návštěvníků za rok 2006 a 10,7% turistů za první pololetí roku 2007 se ubytovalo v penzionech a 37,7% 
návštěvníků za rok 2006 a 31,1% za první polovinu roku 2007 využilo ubytování v hostelech. 

Za rok 2006 využilo ubytovací služby 68 106 domácích návštěvníků a 45 292 zahraničních turistů. Za 
první polovinu roku 2007 to bylo 34 951 domácích turistů a 21 397  zahraničních. Ve městě Olomouci 
převažují tuzemští návštěvníci, poté následují hosté z Německa, Slovenska, Polska či Ruska. 
 
Tabulka 19: P řenocování host ů v Olomouci – rok 2006 

 Hotely Penziony Hostely CELKEM 

Leden 8 102 1 211 4 430 13 743 

Únor 7 326 985 4 032 12 343 

Březen 8 458 1 786 5 313 15 557 

Duben 12 147 2 141 6 371 20 659 

Květen 10 973 2 610 6 614 20 197 

Červen 13 112 2 986 7 068 23 166 

Červenec 8 232 1 974 14 222 24 428 

Srpen 13 340 2 559 15 848 31 747 

Září 11 894 2 612 9 959 24 465 

Říjen 11 887 2 187 5 921 19 995 

Listopad 10 726 2 247 6 035 19 008 

Prosinec 8 107 1 597 4 625 14 329 

CELKEM 124304 24 895 90 438 239 637 
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Počet ubytovacích zařízení ve městě Olomouci se rok od roku stále zvyšuje. Dle kategorie hotelů 
převládají ve městě v nabídce  zařízení typu penzion – 14 zařízení, *** hotely - 7 zař. a zařízení typu **** 
hvězdiček – 4 zařízení. 

Stravování  

Olomoucká restaurační zařízení nacházející se v Městské památkové rezervaci a v místech 
soustředěného cestovního ruchu (Svatý Kopeček) jsou od roku 2001 pravidelně monitorovány                  
a hodnoceny v rámci projektu Interní certifikace služeb. 

Poslední certifikace proběhla v roce 2005 na období 2006 - 2009. Hodnotící komisaři provedli šetření 
celkem v 64 zařízeních, z toho 49 zařízení certifikát obhájilo, 12 restaurací neuspělo a 3 zařízení byla 
zrušena. Z výsledků šetření kvality stravovacích zařízení ve městě vyplývá, že kvalita stravovacích 
zařízení ve městě je na dobré úrovni. 

Tabulka 20: Seznam certifikovaných stravovacích  za řízení 2006 - 2009 v rámci Interní certifikace 
služeb m ěsta Olomouce 

Název restaurace  

Apetit Restaurace hotelu Alley 

Atlant Restaurace Gól 

Café restaurant Caesar Restaurace hotelu Hesperia 

Café resaurant Konvikt Restaurace hotelu Milotel 

Fojtství Restaurace hotelu Prachárna 

Gastroland Restaurace hotelu Zámek 

Gourmet – PODKOVA Restaurace Arigone 

Hacienda – Olmeca Restaurace Garnát 

Hanácká hospoda Ristorante Il Castello 

Hanácká pivnice Semiramis (Horizont) 

Chalupa Na Schůdkách Čínská restaurace Shanghai 

Kikiriki Čínská restaurace Shanghai II 

Litovel Klasik Restaurant U Anděla 

Moravská restaurace U Bakaláře 

Motorest Ford Janiš U Červeného volka 

Motorest Prachárna U Kejklíře 

Opera U Macků 

Pizzeria Taverna V ráji 

Pod Žudrem Nostalgie 

Potrefená husa U Kapucínů – Gourmet 

Restaurace Hanácký dvůr U Písaře 

Restaurace hotelu Flora Tereziánská zbrojnice 

Restaurace hotelu Gemo Drápal 

Restaurace hotelu Lafayette Apetit Grand Restaurant 

Svatováclavský pivovar CELKEM OBHÁJILO: 49 za řízení 
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Turistická informa ční centra  

Ve městě Olomouci působí 3 turistická informační centra. Informační centrum Olomouc – podloubí 
radnice se svou sezónní pobočkou na Sv. Kopečku, Tourist centrum ve Švédské ulici a  Informační 
centrum ČD v budově hlavního vlakového nádraží. 

Tabulka 21: P řehled informa čních center v Olomouci 

1 Informační centrum Olomouc městské IC 

2. 
Pobočka informačnícho centra Olomouc na Svatém 
Kopečku, květen – září 

městské IC 

3. ČD centrum Olomouc hl. n. ČD a.s. 

4.  Tourist centrum (Švédská ulice) soukromé IC 

Zdroj: Odbor vnějších vztahů a informací Magistrátu města Olomouce 
 
Informa ční centrum Olomouc  

Informační centrum Olomouc provádí statistiku návštěvnosti IC. Z těchto statistik vyplývá, že centrum 
navštíví nejvíce klientů po dobu letní sezóny, tedy červen – září. Statistika návštěvnosti IC je prováděna 
průměrně, vždy týdně v daném měsíci. Výsledky jsou vykazovány po měsíci s denním průměrem. Dotazy 
jsou členěny na turistické informace, dotazy na předprodej vstupenek a na dotazy na činnost magistrátu. 
Dále jsou dotazy členěny podle jazykových mutací tazatelů – tedy čeština, angličtina a němčina. Jedná se 
o základní členění neboť i státy, které mají jiný mateřský jazyk, se dotazují v jednom z běžně používaných 
světových jazyků. 

Informační centrum Olomouc poskytuje: 

- turistické informace o Olomouci a okolí, 

- dostupné informace o kulturním, společenském a sportovním dění ve městě, 

- informace o programech olomouckých divadel, kin, muzeí a galerií, 

- informace o činnosti Magistrátu města Olomouce a dalších institucí na území města, 

- informace o dopravních spojích, 

- prodej map, suvenýrů, pohledů a Olomouc region Card, 

- rezervace průvodců po Olomouci ať už fyzické osoby a nebo audioprůvodce, 

- rezervace ubytování, 

- výstup na radniční věž za příznivého počasí 2x za den v 11:00 a v 15:00 hod,  

- na objednávku připravíme i prohlídku radnice, 

- zakoupení vstupenek v síti www.ticketportal.cz na různá kulturní představení v ČR, Polsku, Maďarsku 
a na Slovensku, 

- rezervace míst v cyklobusech na Sv. Kopeček a do Jeseníků, 

- prezentace města ve stáncích města při konání výstav Flora Olomouc, Hortikomplex, Libri, 
Tourismexpo atd., 

- Informační středisko Europe direct pro Olomoucký kraj - zajišťující informační servis o Evropské unii, 

- do všech prostor je umožněn bezbariérový přístup. 

Spolupráce Informačního centra na projektech: 

1. Grant Evropské komise na činnost střediska Europe Direct pro Olomoucký kraj – smlouva o aktivitách 
střediska s Olomouckým krajem a Evropskou komisí do konce r. 2008. 

2. Projekt „Elektronizace služeb IC Olomouc“, který byl spolufinancován z prostředků Olomouckého kraje 
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a Strukturálních fondů EU prostřednictvím SROP v r. 2006. V rámci projektu IC zakoupilo audioprůvodce  
s nahraným průvodním slovem v 5 jazycích + mapa, vytvořilo 1 pracovní místo, byla pořízena plazmová 
obrazovka do IC a zřízeno callcentrum. 

3. Projekt  „Olomoucká nej…“. Projekt byl vytvořen ve spolupráci s oddělením cestovního ruchu a jednalo 
se o vydání ucelené řady informačních a propagačních materiálů. 

Spolupráce Olomouce s informačními centry v rámci České republiky  

Informační centrum Olomouc je členem A.T.I.C ČR, aktivně se podílí na propagaci města v rámci členské 
základny a nejen v ní. Je držitelem oficiálního značení agentury Czechtourism a v rámci asociace je 
držitelem kategorie „A“. 

Město Olomouc od roku 2005 aktivně spolupracuje s informačními centry v rámci České republiky, a to    
s centry v Praze, Boskovicích, Brně a Karlových Varech. Hlavním obsahem spolupráce je reciproční 
rozsev materiálů ve výše uvedených centrech v různých jazykových mutacích, podávání aktuálních 
informací o vybraných městech. 
 
Tabulka 22: Statistika návšt ěvnosti IC Olomouc za rok 2006 

DOTAZY 
vč. telefonických  

měsíc 

 
denní 

průměr 

 
ČJ 

 
AJ 

 
NJ 

 
ostat. 

Vstupenky  Turistické 
informace  

Info o 
městě 

 
celkem 

leden 137 3 521 344 298 82 3 498 755 356 4 609 

únor 158 4 103 126 166 34 4 399 400 403 5 202 

březen 202 5 997 102 99 74 5 831 499 321 6 651 

duben 185 5 263 85 147 55 5 512 689 175 6 376 

květen 244 6 203 268 486 609 5 614 2 001 223 7 838 

červen 326 6 300 1 621 1 101 752 5 099 2 766 199 8 064 

červenec 300 7 136 599 756 803 6 014 2 500 206 8 720 

srpen 280 6 501 759 933 501 5 700 2 498 162 8 360 

září 307 6 722 998 1 005 487 6 851 2 499 186 9 536 

říjen 142 3 321 405 489 201 2 500 995 106 3 601 

listopad 102 2 701 98 56 211 1 998 499 865 3 362 

prosinec 82 2 001 174 159 213 2 458 344 407 3 209 

Celkem/rok  59 769 5 579 5 695 4 022 55 474 16 445 3 609 75 528 

Zdroj: Informační centrum Olomouc 
 
Ostatní TIC v Olomouci 

Infostánek na Svatém Kopečku před ZOO 

Jedná se o pobočku IC Olomouc, stánek má otevřeno od května do září každého roku. V r. 2007 stánek 
navštívilo 9644 osob. 

Infocentrum ČD na hl. vlakovém nádraží 

Prostor IC ČD je v majetku SMO, které je pronajalo Železniční stanici hl.nádr. Olomouc (do r. 2010), 
vyjma pronajatých prostor DPMO, a.s., za účelem zajištění služeb informačního centra. Veškeré aktivity 
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jsou plně v režii žel. stanice Olomouc 

Tourist centrum Olomouc 

Soukromé TIC, taktéž držitelem oficiálního značení agentury Czechtourism. Služby jsou obdobné jako     
v IC Olomouc, navíc jsou zde poskytovány směnárenské služby. 

Cestovní kancelá ře 

Ve městě Olomouci schází citelně cestovní kanceláře, které by se věnovaly incomingovému cestovnímu 
ruchu pro město Olomouc, tedy příjezdovému cestovnímu ruchu ve větší míře.  

Ve městě Olomouci působí pouze dvě cestovní kanceláře - a to CK Pressburg a CK Peřej Tours. 
Cestovní kancelář Pressburg byla založena v roce 1990 v Bratislavě. Od roku 1993 působí na trhu 
cestovního ruchu také v České republice. Se svými sesterskými firmami v Bratislavě a v Praze nabízí 
komplexní nabídku pobytů v České republice i na Slovensku jak pro zahraniční klientelu, tak i pro 
zákazníky z  České republiky a ze Slovenska. Nabídka cestovní kanceláře Peřej Tours je zaměřená na 
aktivní dovolenou (vodní turistika, cykloturistika,  hipoturistika, horolezectví).  

Podle průzkumu MAG Cosulting, COT media z března 2006 (Ročenka cestovního ruchu, ubytování         
a pohostinství 2006) byla podle počtu klientů cestovní kancelář ATIS 11. a cestovní kancelář Pressburg 
19. největší cestovní kanceláří v České republice. 

Zdroj: vlastní šetření + Aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 
2007-2009 

Dalšími cestovními kancelářemi, které nabízí město Olomouc, včetně možnosti využití produktu Olomouc 
region Card, jsou CK ATIS, CK Čedok. 

Cestovní kancelář ČEDOK, jedna z nejsilnějších cestovních kanceláří na českém trhu, je zaměřena na 
outgoing, tak i na incoming. Kromě prioritního domácího trhu, působí také v Německu a Rakousku.    

Cestovní kancelář  ATIS poskytuje komplexní touroperátorské služby a disponují největší prodejní sítí 
smluvních cestovních kanceláří v České republice. Důležitá je i informace o spolupráci s profesními 
asociacemi v zahraničí. Rozhodující část její nabídky je zaměřena na domácí cestovní ruch. 

Počátkem roku 2007 zahájila svou činnost cestovní agentura Kaste incomming, která by se měla 
specializovat na příjezdový cestovní ruch zejména do Jeseníků. 
 
Kongresová turistika  

Podle Návrhu kategorizace kongresových měst/míst, který vypracovala Společnost Mag Consulting 
(2007), spadá Olomouc mezi tzv. kongresová města druhé volby. Tato města jsou charakterizována jako 
města, která se co do počtu míst v kongresových prostorech vyrovnají městům první kategorie, 
nedisponují však dostatečnou ubytovací kapacitou v hotelech nejvyšších tříd. (Kongresová města první 
volby jsou Brno, Karlovy vary, Liberec, Ostrava, Plzeň, přičemž Praha se do kategorizace nezahrnuje). 
 
 
Tabulka 23: Kapacity pro kongresový cestovní ruch v  Olomouci 
Kongresové a konferen ční prostory 
Název Sídlo Popis 

ANAG 
Kollárovo nám. 
7 

společenské centrum: sál (170 osob), 4 salonky, 
konference, sympozia, prezentace, rauty, semináře, 
ubytování 

Moravské divadlo 
Olomouc 

Tř. Svobody 33 
771 11 Olomouc 

činoherní, operní, operetní, muzikálové a baletní 
představení, pro zájemce i uzavřené představení 

Národní dům 
8. května 21 
772 00 Olomouc 

sál (350 osob), 2 salonky (80 osob), audio-video technika, 
tlumočnické služby 

RCO 
Jeremenkova 
40B 

kongresové centrum:sál (500 osob), 11 salonků, 
kongresy, semináře, konference, školení, rauty přehlídky, 
2 restaurace, sportovní zázemí 
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Sigma klub&hotel 
Jeremenkova 36 
772 11 Olomouc 

kongresové, hotelové a restaurační služby, 2 sály (1000 a 
170 osob), salonky, 2 restaurace, organizace kongresů, 
seminářů, výstav, plesů, rautů, obchodních jednání 

Slovanský dům 
Hynaisova 11 
772 00 Olomouc 

sál (200 osob), 7 salonků (15-60 osob), audio-video 
technika, tenis 

Univerzita Palackého 
Olomouc 

Konferenční 
servis 
Biskupské nám. 
1 
771 11 Olomouc 

kompletní konferenční servis, pronájem sálů a zajištění 
doprovodných služeb 

Výstaviště Flora 
Olomouc 

Wolkerova 17 
771 11 Olomouc 

výstavy, veletrhy, firemní prezentace, semináře, koncerty, 
pronájem pavilonů (1500, 300 a 250 osob), realizace 
expozic 

 
Hotely s kapacitou nad 120 konferen čních míst 
Název Sídlo Popis 

Hotel Flora*** 
Krapkova 34 
779 00 Olomouc 

163 pokojů, restaurace, salonky (konference, školení, 
rauty a bankety) 

Hotel Hesperia*** 
Brněnská 55 
772 00 Olomouc 

58 pokojů, restaurace, sály a salonky, galerie, audio-
video technika 

Hotel Prachárna**** 
Křelovská 90 
783 36 Olomouc 

41 pokojů, restaurace, salonky (semináře, školení, 
workshopy, prezentace, rauty), konferenční technika 

Hotel Sigma*** 
Jeremenkova 36 
772 11 Olomouc 

86 pokojů, 2 restaurace, konferenční sál, salonky, 
organizace kongresů, seminářů, výstav, rautů 

Hotel Zámek 
 Velká Bystřice*** 

Zámecké nám. 773 
783 53 Velká 
Bystřice 

18 pokojů, kongresový a společenský sál, klubovna 
(konference, sympozia, plesy, rauty), catering 

 
Hotely s kapacitou do 120 konferen čních míst 
Název Sídlo Popis 

Golf Club Olomouc 
tř. 17. listopadu 45 
772 00 Olomouc 

9jamkové hřiště par 3, mistrovské 
9jamkové hřiště par 72, klubovna, 
restaurace (společenské akce) 

Hotel Alley**** 
Michalské stromořadí 5 
772 00 Olomouc 

business hotel, 30 pokojů, 2 salonky, 
restaurace, obchodní jednání, rauty, 
recepce, catering 

Hotel Gemo**** 
Pavelčákova 22 
772 00 Olomouc 

33 pokojů, restaurace, salonky, catering 
(rauty, recepce, obchodní jednání) 

Hotel  
Hanácký dvůr**** 

Selské nám. 56 
773 00 Olomouc 

22 pokojů, restaurace, salonky (školení, 
obchodní jednání, společenské akce) 

Hotel Lafayette**** 
Alšova 8 
779 00 Olomouc 

17 pokojů, restaurace, salonky (školení, 
obchodní jednání, oslavy, rauty) 

Motorest Zlatá Křepelka 
783 34 Olomouc-
Skrbeň 

20 pokojů, restaurace, salonek, rauty, 
catering 

Zdroj: Katalog kongresové a incentivní turistiky, SmOl a Olomoucký kraj, 2004 

Nejoblíbenějšími měsíci pro pořádání mezinárodních setkání a seminářů jsou zejména měsíce květen, 
červen, září a říjen, ve kterých se konalo dle vlastního šetření 60% z celkového počtu akcí pořádaných ve 
městě. 

V Olomouci působí oddělení kongresového servisu, které pokrývá potřeby fakulty Univerzity Palackého 
v oblasti pořádání seminářů či kongresů. V Olomouci v současné době neexistuje další organizace, která 
by se touto tématikou komplexněji zabývala. 

Výhodou pro Olomouc je vstup společnosti CPI Hotels, a.s. na olomoucký trh. Tato společnost pod 
jednotnou hlavičkou poskytuje ubytování a možnost využití prostor pro semináře a kongresy na mnoha 
místech České republiky, převážně v Praze. 
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Rozvoj kongresové turistiky jako jedna z priorit města Olomouce se objevuje i v Programovém prohlášení 
města Olomouce na volební období 2006 - 2009. 

Kartogram 5: Veletržní a kongresový cestovní ruch 

 
Zdroj: Atlas cestovního ruchu ČR 

 

Incentivní cestovní ruch a eventy v cestovním ruchu  

Na rozdíl od kongresového cestovního ruchu neklade incentivní cestovní ruch mimořádné požadavky na 
infrastrukturu (ubytovací zařízení, jednací sály, technické zázemí). O to větší důraz klade na jedinečnost 
prostředí, exkluzivní program a neopakovatelné zážitky.  

Z tohoto důvodu je možno konstatovat, že město Olomouc je velmi atraktivní místo pro rozvoj tohoto typu 
cestovního ruchu.  

Pozitivní je i skutečnost, že incenitvní akce pořádá v České republice stále větší počet firem, a proto je  

incentivní cestovní ruch považován za jednu z významných příležitosti rozvoje cestovního ruchu.  

Eventy (události)  patří mezi atraktivity cestovního ruchu. Často rozhodují o návštěvě určité destinace 
a zvyšují  její přitažlivost a zlepšují její image. O jejich úspěšnosti často rozhoduje dobrý nápad, originalita 
a bezchybná organizace.  

Mezi eventy v cestovním ruchu bývá zařazován i „wedding tourism“. Jelikož na území Olomouckého kraje 
a ve městě Olomouci je velký počet  historický hodnotných kostelů a rovněž i hradů a zámků, je tato zatím 
nepříliš rozšířená  forma cestovního ruchu určitou příležitostí pro tvorbu nových produktů. 
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4.1.1.2. Analýza poptávky 

 
Celkově bylo v roce 2006  Olomouci ubytováno více než 113.398 turistů, z čehož více než polovinu 
tvořili domácí turisté ( 68.106). Ze zahraničních návštěvníků se ve městě ubytovalo nejvíce občanů 
Německa ( 7.205), dále  Slovenska (6.143). Na třetím místě v počtu ubytovaných hostů skončila ruská 
klientela ( 4.346), která tím předčila Polsko a Itálii ( více – viz příloha č. 1).   
 
Nárůst ruských  klientů je evidentní  díky aktivní účasti města Olomouce a Olomouckého kraje jak na 
veletrhu  cestovního ruchu v Moskvě, tak  i aktivní propagace města v ubytovacích zařízeních v Praze, 
kam distribuuje ve spolupráci s ruskou  CK  informační letáky v ruské mutaci. 
Další milým překvapením byl  vzestup  počtu  ubytování u  japonských turistů, kteří byli umístěni na 
jedné z předních příček statistiky jednodenních návštěvníků. Zde jsou vidět výsledky města 
Olomouce, které  v roce 2006 posílilo  propagaci města vydáním informačního letáku o městě 
v japonské mutaci či vytvořením japonské mutace turistických webových stránek.  
 
Hosté ve městě v roce 2006 průměrně strávili 2,1 dne, což je srovnatelné s rokem 2005. 
 
Dle výsledků statistiky ubytování za první pololetí roku 2007 je zřejmé, že počet domácích i 
zahraničních návštěvníků vzrostl.  Olomouc za toto období navštívilo 34 951 tuzemských klientů a 
21 397 zahraničních návštěvníků. Kromě České republiky do města zavítalo nejvíce turistů 
z Německa a Slovenska, dále Polska a Ruska. Průměrná délka pobytu za první pololetí 2007 činí 2,1 
dne.  
 
Tabulka 24: Statistika ubytování 2005-2006 

Země původu Hosté 2005  Přenocování 
2005 

Délka pobytu 
2005 Hosté 2006  Přenocování 

2006 
Délka pobytu 

2006 
Rakousko  2 868  4 958  1,7  2 376 4 052  1,7 
Belgie   367  780  2,1  357  795  2,2 
Bulharsko  231  624  2,7  153  387  2,5 
ČR   68 244  136 505  2,0  68 106  135 516  2,0 
Dánsko   465  933  2,0  285  592  2,1 
Francie   1 700  3 124  1,8  1 540  3 314  2,2 
Německo   7 175  16 469  2,3  7 205  16 807  2,3 
Řecko   76  247  3,3  171  697  4,1 
Maďarsko  705  1 281  1,8  722  1 443  2,0 
Itálie   3 724  6 097  1,6  3 726  6 130  1,6 
Nizozemí   1 222  3 510  2,9  1 257  2 570  2,0 
Norsko  224  388  1,7  173  467  2,7 
Polsko   3 935  7 178 1,8  3 825 7 173  1,9 
Rumunsko  132  341  2,6  151  519  3,4 
Rusko   2 722  5 694  2,1  4 346  7 863  1,8 
Slovensko  5 565  11 148  2,0  6 143  15 486  2,5 
Španělsko  625  1 664  2,7  771  2 175  2,8 
Švédsko   305  612  2,0  312  555  1,8 
Švýcarsko  487  976  2,0  400 829  2,1 
Velká Británie  1 977  4 817  2,4  2 058  5 873  2,9 
Ostatní evropské 
státy  2 735  5 133  1,9  2 574  5 453  2,1 

EVROPA   105 484  212 479  2,0 106 651  218 696  2,1 
USA   2 111  8 804  4,2  2 135  9 802  4,6 
Kanada   450  1 150  2,6 491  1 043  2,1 
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Ostatní americké 
státy  208  661 

 
3,2 

  
166  531  3,2 

AMERIKA   2 769  10 615  3,8  2 792  11 376  4,1 
Japonsko  787  1 749  2,2  922  2 146  2,3 
Ostatní asijské 
státy  1 898  4 457  2,3  2 307  5 721 

 
2,5 

ASIE   2 685  6 206  2,3  3 229  7 867  2,4 

OCEÁNIE   502  1 209  2,4  544  1 310  2,4 

AFRIKA   252  823  3,3  182  388  2,1 
Tuzemci   68 244  136 505  2,0  68 106  135 516 2,0 

Cizinci   43 448  94 830  2,2  45 292 104 121  2,3 

CELKEM   111 692  231 335  2,1  113 398  239 637  2,1 

Zdroj: Statutární město Olomouc – oddělení cestovního ruchu 
 
Tabulka 25: Statistika ubytování 2007 

Země původu Hosté 2007 Přenocování 2007  Délka pobytu 2007 
Česká republika 73 221 147 238 2,0 
Belgie 441 806 1,8 
Bulharsko 222 788 3,5 
Dánsko 508 1 256 2,4 
Estonsko 126 166 1,3 
Finsko 159 379 2,3 
Francie 1 669 3 947 2,3 
Chorvatsko 161 425 2,6 
Irsko 202 385 1,9 
Island 8 12 1,5 
Itálie 2 969 5 286 1,8 
Srbsko a Černá Hora 7 7 1,0 
Kypr 2 2 1,0 
Litva 812 944 1,2 
Lotyšsko 2 321 2 329 1,0 
Lucembursko 23 38 1,6 
Lichtenštejnsko 2 2 1,0 
Maďarsko 781 1 543 1,9 
Malta  2 4 2,0 
Německo 7 919 19 317 2,4 
Nizozemsko 933 1 955 2,0 
Norsko 222 389 1,8 
Polsko 3 775 7 886 2,1 
Portugalsko 66 298 4,5 
Rakousko 2 362 4 578 1,9 
Rumunsko 173 559 3,2 
Rusko 2 189 4 040 1,8 
Řecko 192 503 2,6 
Slovensko 6  832 22  251 3,3 
Slovinsko 525 942 1,8 
Spojené království 1 850 4 342 2,3 
Španělsko 792 2 187 2,7 
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Švédsko 277 468 1,6 
Švýcarsko 461 1  148 2,5 
Turecko 73 345 4,7 
Ukrajina 1 093 2 584 2,4 

Ostatní evropské země 1 373 2 944 2,1 

EVROPA 114 743 242 293 2,1 
Kanada 479 794 1,7 
Spojené státy americké 2 333 7 989 3,4 
Brazílie 30 209 7,0 
Mexiko 26 172 6,6 

Ostatní střední a jižní Amerika 138 718 5,2 

AMERIKA 3 006 9 882 3,3 
Čína 308 743 2,4 
Izrael 192 630 3,3 
Japonsko 714 1 539 2,2 
Jižní Korea 441 475 1,1 

Ostatní asijské země 1 048 3 876 3,7 

ASIE 2 703 7 263 2,7 
Jihoafrická republika 34 72 2,1 

Ostatní Afrika 125 431 3,4 

AFRIKA 159 503 3,2 

AUSTRÁLIE 492 873 1,8 

NOVÝ ZÉLAND 101 141 1,4 

OCEÁNIE 55 155 2,8 
Česká republika 73 221 147 238 2,0 

Cizinci 48 038 113 872 2,3 

Celkem 121 259 261 110 2,1 

Zdroj: Statutární město Olomouc – oddělení cestovního ruchu 

 

 
4.1.1.3. Problémové oblasti rozvoje cestovního ruch u v daném území 

 
Popis a vyhodnocení stávajících a potenciálních bariér rozvoje cestovního ruchu 
Podrobný popis hlavních překážek v rozvoji cestovního ruchu uvádí pro turistický region Střední 
Morava Návrhová část Aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 
2007 - 2009 (s. 30 - 32). K těm, které mají přímou návaznost na samotné město Olomouc, patří 
zejména: 

• pomalý investiční rozvoj Flory Olomouc, 
• nedostatečné kongresové, konferenční a výstavnické kapacity, 
• chybějící letecká dostupnost města, 
• nedostatečná volnočasová turistická infrastruktura, 
• nedostatečná obnova kulturního dědictví a technických památek,  
• nedostatečné ubytovací kapacity s vyšším standardem, 
• nedostatek standardních produktů, produktových balíčků a programů, 
• chybějící podpora internetového portálu cestovního ruchu Střední Morava, 
• chybějící partnerství a spolupráce mezi podnikatelským a veřejným sektorem. 

 



 
                                                            Integrovaný plán rozvoje území Olomouc 

 

Stránka 41 z 114 

 

Tyto hlavní překážky lze v obecné i praktické rovině najít i u jiných našich velkoměst a jejich 
odstranění není krátkodobou záležitostí. Nicméně navržený IPRÚ může svými aktivitami přispět 
k odstraňování některých překážek.   
V této souvislosti a při vědomí si omezeného množství finančních prostředků je nutné zvolit takové 
projekty, které mohou co nejefektivněji tyto slabé stránky eliminovat.  
Kromě již zmíněných návrhů prioritních projektů je dalším významným opatřením zlepšení   
organizace a řízení cestovního ruchu. A to nejen pro samotnou Olomouc, ale synergickým efektem by 
měla být vůdčí role Olomouce zastřešující rozhodující otázky marketingu cestovního ruchu pro celou 
turistickou oblast Střední Moravy.   

 

Problémové oblasti (Program rozvoje cestovního ruchu města Olomouce na období  2008 - 2013) 
Z kvantifikační analýzy a analýzy SWOT vyplývá, že hlavními problémy cestovního ruchu na území 
města Olomouce jsou:  

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY 

� Při srovnání analýzy nabídky s poptávkou návštěvníků města v IC či na veletrzích cestovního ruchu 
vyplývá, že  fond, který Olomouc vlastní v množství přírodních památek, parků, sbírkových skleníků či 
využití cyklostezek a sportovních možností, není v současné době  dostatečně využitý.  Návštěvnost 
ZOO, sbírkových skleníků či jeskyní od roku 2002  klesá. Jedním z důvodů může být i špatná  
dopravní dostupnost či nevyhovující otevírací doba.  

� Nedostatečně využitý potenciál městských parků a špatný současný stav. 

� Návštěvníci města často upozorňují i na špatné propojení cyklostezek  ve městě. Nelze na kole projet 
celé město, pokud se cyklista ocitne v centru města, nemá kde kolo uzamknout, chybí doprovodné 
služby pro cyklisty.  

� Další častou připomínkou nejen návštěvníků města, ale i jeho obyvatel, je nedostatek koupališť po 
dobu letní sezóny. V Olomouci a bezprostřední blízkosti se nenacházejí vodní plochy pro širší využití 
pro cestovní ruch (kromě jezera Poděbrady a Nákla). 

� Také využitelnost plochy olomouckých parků, které jsou díky své rozloze unikátem v České republice, 
je malá. Bylo již zpracováno několik projektů na revitalizaci parků, ale žádný z nich nebyl doposud 
realizován. 

� Podcenění významu přírodního potenciálu - historické centrum města obklopené prstencem parků, 
opomíjeno spojení kulturně-historické části a přírodního potenciálu. 

� Absence zeleně  v centru města (vhodná by byla alespoň mobilní zeleň). 

 

KULTURNÍ A HISTORICKÉ PAMÁTKY 

� Otevírací doby památek, které jsou mnohdy zpřístupněny po dohodě (jako Arcibiskupský palác či 
klášter Hradisko), brzdí rozvoj návštěvnosti města. 

� Co se týká možnosti využití církevních památek a poutních míst k jejich návštěvě, zde má Olomouc 
silné mezery. Kostely jsou mnohdy nepřístupné, chybí propagace poutních míst včetně poutí, které se 
zde každoročně konají. Velká část  sakrálních památek  je pro veřejnost nepřístupná nebo přístupná 
jen zřídka.   

� Problémem jsou také dle množících se připomínek ze stran zahraničních turistů, popisky v muzeích  
a dalších objektech pouze v angličtině, postrádají němčinu, italštinu, ruštinu atd. 

� V neposlední řadě málo využitým potenciálem jsou kulturní akce či výstavy ve městě, jež mohou 
nalákat vzhledem k charakteru akcí (varhanní festivaly, oslavy maršála Radeckého, výstava Flora 
Olomouc atd.) více klientely z Rakouska a   Německa. Možnost nalákání více turistů stagnuje na 
pozdním oznámení termínů akcí (pro CK nutno 1 rok dopředu), nedostatek vstupenek na akci z větší 
části rezervovaných  pro abonenty a i malá propagace akcí. 

� Větší propagaci si zaslouží i folklórní tradice a slavnosti v regionu. 

� Olomouci chybí jedna akce mezinárodního charakteru, která by byla nejvýznamnější akcí roku,          
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s mezinárodním věhlasem.  

TURISTICKÁ INFRASTRUKTURA 

� Dle poptávky klientů v IC Olomouc je stále nedostatek kapacit v době konání akcí mezinárodního či 
nadnárodního charakteru, které se kumulují do jednoho termínu. Pracovníci IC musí poté 
doporučovat náhradní ubytování v okolí Olomouce. 

� Roste také poptávka po ubytování v kempu, který město Olomouc do současné doby na svém území 
nemá k dispozici. 

� Nejvýznamnější nedostatek stravovacích zařízení na území města Olomouce, který hodnotící 
komisaři vnímali při interní certifikaci, je malá nabídka místních specialit v zařízeních, mizivá orientace 
na tradiční česká a moravská jídla. 

� Počet informačních center a cestovních kanceláří specializujících se na Olomouc je nedostatečný. 

� Ve městě se počet IC za poslední rok snížil. Zaniklo soukromé IC – Tourism centrum, které se 
nacházelo na Horním náměstí. Po jeho zániku došlo v průběhu minulého roku k vyšší návštěvnosti IC 
Olomouc a tím ke zvýšené poptávce po propagačních materiálech. Počet materiálů vzhledem            
k uvedeným skutečnostem  poté nebyl dostačující. 

� Citelně ve městě schází informační centrum, které by se soustředilo na regionální nabídku. 

� Dalším nedostatkem, který se ukazuje, je nedostatek incomingových CK, které by nabízely Olomouc 
a okolí, ať už pro soukromou dovolenou či incentivní turistiku. Větší počet kanceláří by zaručil vyšší 
informovanost a návštěvnost města. 

� Nedostatek parkovacích míst v centru 

� Nedostatečný informační systém 

� Nevyvážená struktura ubytovacích zařízení /chybí zařízení nejvyšší kategorie 5* a 4* hotely a na 
druhé straně levné s přitom kvalitní ubytování pro mladé rodiny s dětmi (ubytování pro méně 
náročnou klientelu), absence kempu ve městě 

� Nedostatek certifikovaných ubytovacích zařízení AHR ČR na základě Oficiální jednotné klasifikace 
ubytovacích zařízení ČR, které určují standard/třídu zařízení 

� Absence zařízení pro relax, zábavu, volnočasové vyžití. 

� Nedostatečná nabídka služeb pro cykloturistiku (chybí systém zabezpečení kol proti odcizení u 
turisticky atraktivních míst), chybějící doprovodné služby pro cyklisty. 

� Nedostatečné propojení stávajících cyklostezek ve městě. 

� Rozdílná úroveň  údržby a popisu naučných stezek . 

� Zpřístupnění pouze jednoho fortu pro veřejnost. 

� Špatná dopravní dostupnost atraktivit v okolí města pro turisty, kteří nepřijeli do Olomouce autem 

� Informační popisky v muzeích či u památek pouze v angličtině.  

� Chybějící letecké spojení do Olomouce. 

� Zanedbané, špinavé a nevzhledné vlakové nádraží.  

� Neatraktivní přednádražní prostor jako „vstupní brána“ do města.  

� Absence zařízení doprovodných služeb ubytovacích kapacit, nedostatečná nabídka doprovodných 
sportovně - rekreačních služeb (např. bazénů a vodních ploch vhodných ke koupání. 

� Nevyvážená struktura ubytovacích zařízení (chybí zařízení nejvyšší kategorie 5* a 4* hotely a na 
druhé straně levné a přitom kvalitní ubytování pro mladé lidi a rodiny s dětmi (ubytování pro méně 
náročnou klientelu), absence kempu ve městě.  

� Nedostatek certifikovaných ubytovacích zařízení AHR ČR na základě Oficiální jednotné klasifikace 
ubytovacích zařízení  České republiky, které určují standard/třídu zařízení. 
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� Nekompletní informační a navigační systém ve městě (značení turist. cílů, chybějící informační 
boxy). 

� Vítací tabule se zastaralým textem,  poničené. 

� Nedostatečná kapacita parkovacích míst. 

 

KONGRESOVÁ TURISTIKA 

� Potenciál rozvoje kongresové turistiky ve městě Olomouci je obrovský a ještě nedostatečně využitý. 

� Absence organizace, která by se kongresovou či incentivní  turistikou zabývala, tak jak je tomu v 
Praze. 

� Překážkou pro rozvoj kongresů a seminářů je horší dopravní dostupnost, absence letiště. Klientela, 
která se kongresů a seminářů účastní, je navyklá na určitý standart včetně dobrého převážně 
leteckého spojení do místa pořádání akce. 

� Chybí kapacity konferenčních míst pro rozvoj kongresového cestovního ruchu. 

� Chybí koordinace kongresové a incentivní turistiky ve městě  

 

VÝSTAVNICTVÍ 
� Nevyužitý potenciál výstavy květin – Flora, nevyužití existující zavedené a dosud známé značky, 

výstaviště neodpovídá dnešnímu evropskému standardu. 
 
KULTURA 

� Představení a koncerty jsou vyprodány dlouho dopředu, velká část je rezervována abonenty, 
krátká doba trvání kulturních  akcí. 

� Nedostatečná spolupráce a koordinace  zřizovatele s pořadateli kulturních akcí. 

� Žádná z kulturních akcí nedosahuje takového významu a rozměru, aby sehrála významnou roli 
v CR, tedy přilákala více turistů do města.  

� Absence akce mezinárodního významu, špatná koordinace propagace akcí  s pořadateli akcí.  

� Nedostatečná nabídka zábavních možností pro starší generaci. 

� Chybí zábavní  tématický park. 

� Žádná z významných folklórních akcí se nekoná přímo v Olomouci. 

� Nedostatečná nabídka místních specialit, tradičních českých a moravských jídel v stravovacích 
zařízeních. 

 

MARKETING A ORGANIZACE 

� Chybí asociace spojená s Olomoucí, pod kterou by bylo město vnímané v ČR a zahraničí  
(Olomouc - město kašen a fontán, Olomouc - město parků, Olomouc - univerzitní město, Olomouc 
- město květin, Olomouc - historická metropole Moravy, Olomouc - barokní perla Moravy, 
Olomouc a orloj…). 

� Chybějící regionální informační centrum, poskytující informace jak o města, tak i o regionu.  

� Nevyhraněná image města jako cíle cestovního ruchu. 

� Nedostatečná spolupráce veřejného sektoru se soukromým sektorem, malá provázanost činností. 

� Nedostatečná propagace Litovelského Pomoraví. 

� Nedostatek finančních prostředků na flexibilní prezentaci a propagaci města, nemožnost města a 
obcí čerpání z ROP.  
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� Nedostatečná nabídka komerčně vydávaných ucelených průvodců – knižních a brožovaných 
(českých i cizojazyčných) po turistických atraktivitách města i okolí, zastaralé informace, nízká 
odezva při oslovení s nabídkou aktualizace dat městem Olomouc.  

� Absence pravidelných analýz stavu a vývoje cestovního ruchu, image města, motivace 
návštěvníků apod. 

 

 
SLUŽBY  

� Omezená nabídka služeb zejména po 18.00 hodině ve městě (mimo velká nákupní centra (OC 
Haná, OC Olomouc City ad.) a s tím související opuštěnost centra města. 

� Opuštěnost centra města po 18.00 hod a o sobotách a nedělích, potlačující image města 
s relevantní nabídkou městského turismu. 

� Zaplavení centra  města  neatraktivními obchody s levným textilem – kazí image města. 

� Mizivý počet  obchodů se suvenýry, pohlednicemi, výrobky lidových řemesel typických pro region 
v centru města.   

� Absence cizojazyčných informací o MHD. 

� Nedostatečný počet incomingových  cestovních kanceláří specializujících se na Olomouc 
(nabízející ve své nabídce Olomouc jako turistickou destinaci). 

 

 

Tabulka 26: P řekážky cestovního ruchu ve m ěstě Olomouci 

Název překážky Průměrná 
hodnota 

Legislativní překážky - např. vyhláška o místních poplatcích, potřeba vzniku nové vyhlášky 23,83 

Absence letiště ve městě 10,39 

Nedostatek veřejných WC ve městě pro turisty 12,17 

Nedostatek parkovacích míst pro auta 8,09 

Nedostatek parkovacích míst pro autobusy 9,91 

Nedostatek parkovacích automatů 15,91 

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků v oblasti cestovního ruchu 13,48 

Nedostatečná propagace města  13,87 

Nízká úroveň spolupráce mezi jednotlivými subjekty cestovního ruchu ve městě a podnikateli 11,78 

Nedostatek incomingových CK nabízejících město Olomouc a okolí 9,61 

Nedostatečná nabídka doprovodných služeb pro turisty ve městě pro sportovní vyžití 11,43 

Chybějící nabídka služeb pro rodinnou dovolenou  11,65 

Nedostatečná nabídka služeb pro kongresovou a incentivní turistiku 13,48 

Nedostatek atrakcí ve městě pro děti návštěvníků města 10,39 

Nedostatečná orientační a navigační značení pro turisty ve městě 14,96 

Soupeření podnikatelů - převážně hoteliérů o turisty místo vzájemné spolupráce 14,09 
Pohyb nežádoucích osob obtěžující svým chováním návštěvníky města ať v centru města či u 
významných památkových objektů mimo centrum 16,52 

Špatný stav hlavního vlakového nádraží 14,13 

Nevyhovující otvírací doba památek  17,65 

Nevyhovující otvírací doba obchodů 17,43 

Nevyhovující otvírací doba restaurací ve městě, převážně během víkendu 16,83 

Neochota zpřístupnění památek pro veřejnost ve městě - např. kostely 17,00 

Jazyková bariéra 12,26 

Problematika nedostatku kvalitních průvodců ve městě 13,87 

Relativní obtížnost cestování hromadnou dopravou - komunikační potíže při koupi jízdenek, 16,65 
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absence cizojazyčných informací o MHD, špatná kvalita služeb 

Nedostatky v budování a propojení cyklostezek ve městě 16,57 
Špatná komunikace s pořadateli kulturních akcí, kteří sdělují termín akce příliš pozdě, takže 
není možné provést kvalitní propagaci u CK 14,04 

Zdroj: Dotazníkové šetření Překážky cestovního ruchu ve městě Olomouci (příloha analýzy Programu rozvoje cestovního ruchu 
města Olomouce na období 2008-2013) 

 

 
4.1.1.4. Možnosti rozvoje daného území 

 

Následující návrh aktivit, na které by se měl IPRÚ Olomouce především zaměřovat, vychází jak ze 
stanovených cílů a strategie řešení IPRÚ (zejm. koncentrace finančních zdrojů a synergií dopadů), 
naplňuje cíle ROP Střední Morava (PD ROP), tak především reaguje na aktuální programové                   
a strategické dokumenty zmiňované v předešlých kapitolách. 

Filosofie následujícího návrhu rozhodujících aktivit platí jak pro oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj 
cestovního ruchu ROP Střední Morava tak i pro oblast podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura          
a služby ROP Střední Morava. V souladu s uvedenými dokumenty se filosofie soustředí zejména na 
oblast rozvoje městského cestovního ruchu, regenerace kulturně-historických památek a kulturní 
infrastruktury, sportovně-rekreační infrastrukturu, resp. na oblast podpory organizace a řízení 
cestovního ruchu. Budoucí projekty by měly být soustředěny do následujících prioritních oblastí. 

a) Jednou z rozhodujících rozvojových priorit v cestovním ruchu Olomouce je zatraktivnění 
historického centra městské památkové rezervace, dále širší nabídka veřejných prostor pro 
volný čas (obnova historických parků, využití vybraných budov pro kulturní a společenské 
účely). Olomouc jako třetí nejvýznamnější kulturně-historický klenot mezi našimi městy je 
významně zapsána ve všech našich a zahraničních turistických průvodcích a nechybí v žádné 
nabídce významných touroperátorů. Olomouc je však zatím vnímána jako krátká zastávka 
návštěvníků (v průměru jen 2,8 pobytových dnů). Projekty do této priority to mohou významně 
měnit, ovšem ve spojení s podporou dalších navazujících priorit.   

b) Jednou ze základních nosných značek image Olomouce je výstavnictví, spojené 
s Výstavištěm FLORA. Podpora tohoto segmentu nabídky bude mít vždy synergické efekty 
pro rozvoj návštěvnosti a prodloužení návštěvnosti. Jsou však potřebné další impulsy – 
rozšíření výstavního areálu a jeho postupná modernizace s dalšími navazujícími aktivitami. 

c) Navazující prioritou by měla být bezesporu podpora rozvoje kongresového cestovního ruchu. 
Tato aktivita se objevuje ve strategických rozvojových dokumentech mnoha našich měst, 
ovšem často jen v pozici zbožných přání. Při zhodnocení stávají domácí a zahraniční 
konkurence má u nás vážné šance jen pár měst – Praha, Brno, Ostrava, Plzeň a Olomouc 
jednoznačně, v dalším pořadí pak Liberec, České Budějovice a Hradec Králové. Podpora 
tohoto důležitého segmentu nabídky v Olomouci je rovněž strategická, Olomouc jako 
historické a univerzitní město má mnohé konkurenční výhody v celém regionu Moravy, ale 
musí je významně podpořit. Zejména je potřebné v brzké budoucnost zlepšit kapacitně 
nabídku kvalitního hotelového ubytování a dalších kongresových center (zatím jen moderní 
Regionální centrum Olomouc), a to i ve spoluprácí s  Univerzitou Palackého.  

d) Pro zkvalitnění nabídky pobytových programů pro vybrané segmenty návštěvníků (zejm. pro 
mladé) potřebuje Olomouc také investovat v oblasti volnočasových aktivit (zábava, sport         
a hry). Lokalizace projektů (výstavba sportovně rekreačních zařízení a center volného času, 
rozvoj cykloturistiky) by měla být jak v samotném městě tak také ve vybraných obcích jejího 
rekreačního zázemí (podpora rozvoje příměstských rekreačních zón Olomouce).  

e) Neméně významným opatřením, resp. strategickou oblastí, je otázka organizace a řízení 
cestovního ruchu v Olomouci. Přestože většina rozhodujících činností (jednotný marketing 
destinace Střední Morava, tvorba informačního a rezervačního systému cestovního ruchu 
Turistického portálu Střední Morava, realizace certifikace kvality služeb, příprava vytváření 
regionálních a specifických produktů cestovního ruchu, propojení a koordinace činnosti TIC, 
vzdělávání a školení v cestovním ruchu, aj.) je navrhována v rámci budování destinační 
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organizace a destinačního managementu Střední Morava, má město Olomouc svou 
samostatnou marketingovou strategii. Zde by mělo dojít ke zřetelnému propojení (rozšíření 
společné nabídky pro pobytovou návštěvnost) činnosti a Olomouc by měla být hlavním 
aktivním hráčem pro celou turistickou oblast a podpořit uvedené aktivity a činnosti  i z úrovně 
IPRÚ. Jedněmi z nosných projektů kromě již uvedených by měl být pravidelný marketingový 
průzkum návštěvnosti Olomouce a šetření podnikatelského klimatu v ubytování, gastronomii  
a dalších službách cestovního ruchu.  

 

 
4.1.1.5. Možnosti financování projekt ů prost řednictvím podpory rozvoje 

území ze strukturálních fond ů SF 
 
Dotační možnosti pro rozvoj cestovního ruchu v České republice jsou primárně řešeny regionálními 
operačními programy, v tomto případě Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední 
Morava. Jedná se o prioritní osu 3 – Cestovní ruch. 
 
Integrovaný operační program ČR je zaměřen na podporu projektů národního a nadnárodního významu. 
V oblasti stavebních úprav památek bude Ministerstvem kultury ČR vytvořen seznam památek, které 
budou podporovány v rámci IOP v rámci prioritní osy 4. 
 
Dalším možným dotačním titulem je Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská 
republika 2007 – 2013, prioritní osa 2 Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí                  
a cestovního ruchu. Program přeshraniční spolupráce se zaměřuje na projekty týkající se infrastruktury 
cestovního ruchu s přímým přeshraničním efektem a dopadem. 
Jedná se o projekty zaměřené na ochranu a obnovu kulturního a přírodního bohatství, rozvoj cyklistických 
tras a stezek, hippostezek, turistických a lyžařských stezek a tras, zlepšení vybavenosti pro volnočasové 
aktivity, zřizování a činnost turistických informačních center, tvorba nových produktů cestovního ruchu      
a jejich propagace apod.  
 
V rámci Programu rozvoje venkova jsou podporovány projekty zaměřené na kulturní dědictví (např. 
kulturní památky, památkové rezervace, atd.), které se realizují na území obcí do 500 obyvatel. 

 

 

 
4.1.1.6. Socioekonomická analýza 
 

Lokalizace a geografický popis 

Město Olomouc leží ve východní části České republiky v nivě řeky Moravy. Rovinatý charakter města je 
na západě, ale hlavně na východě výrazně ohraničen vyšším georeliéfem, takže město je uzavřeno do 
protáhlé sníženiny otevřené ve směru SZ – JV. 

Na severozápadě sousedí s územním obvodem Šumperk, na severu s Bruntálem, na severovýchodě      
s Opavou, na východě s Novým Jičínem, na jihovýchodě s územním obvodem Přerov a na jihu hraničí     
s územním obvodem Prostějov.  

Město Olomouc je sídlem Olomouckého kraje, který je složen z územně správních celků bývalých okresů 
Olomouc, Přerov, Prostějov, Šumperk a Jeseník. 

Veřejná hromadná doprava je realizována formou Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje 
(autobusy, tramvaje, včetně nízkopodlažních vozů pro osoby s pohybovým, zrakovým a sluchovým 
postižením). Dopravci  na  území  města a v přilehlých lokalitách jsou Dopravní podnik města Olomouce, 
a. s., Connex Morava a. s. 

Vnější dopravní spojení Olomouce je s ohledem na její vnitrozemskou polohu vynikající a budováním 
dálnice D11 a rychlostní komunikace R35 se ještě zlepší a vzroste význam města na křižovatce dvou 
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klíčových vnitrostátních i mezinárodních komunikací. 

Olomouc je důležitým železničním uzlem s hlavním nádražím v blízkosti centra města. V budově hlavního 
nádraží se nachází ČD Centrum poskytující nadstandardní služby cestujícím. Železniční doprava ve 
městě je součástí pěti tratí ČD, včetně přímé trasy na Prahu. Železniční trať je zmodernizována 
spojovacím ramenem I. a II. koridoru Česká Třebová - Olomouc - Přerov. 
 
Kulturn ě historický vývoj  

První písemný doklad o Olomouci je již z roku 1055 a svým historickým vývojem a postavením je 
Olomouc v České republice srovnatelná pouze s hlavním městem Prahou.  

Je také po Praze druhou největší městskou památkovou rezervací, která je nejlépe dochovaným 
urbanistickým celkem na Moravě. Chráněn je nejen velmi rozsáhlý soubor historických, architektonicky    
a umělecky významných objektů, ale i vzácně zachovaný půdorys středověkého města. Zcela ojedinělým 
dílem barokního monumentálního sochařství, architektury a urbanismu je Sloup Nejsvětější Trojice, který 
byl v roce 2000 pro svou unikátnost zapsán do seznamu UNESCO jako desátá památka z České 
republiky. Největší barokní sousoší ve střední Evropě je dílem Václava Rendera a jeho pokračovatelů. 
Třicet pět metrů vysoké sousoší budované v letech 1716 - 1754, koncipované jako velkolepá galerie, bylo 
vysvěceno za přítomnosti císařovny Marie Terezie v roce 1754 kardinálem Troyerem.  

Církevní vliv po mnoho století zásadním způsobem určoval duchovní, politický i ekonomický rozvoj města 
a jeho okolí. Biskupství bylo ve městě založeno již v roce 1063. Význam města Olomouce dále vzrostl      
v 18. století povýšením biskupství na arcibiskupství. Dokladem tohoto vlivu jsou monumentální církevní 
stavby, jejichž počet je na množství obyvatel největší v České republice. Tato historie přitahuje každým 
rokem tisíce návštěvníků z celého světa. O neklesajícím významu Olomouce jako církevního centra 
Moravy svědčí i návštěva papeže Jana Pavla II. v roce 1996. Tehdy byla bazilika Navštívení Panny Marie 
na Svatém Kopečku prohlášena papežem Bazilikou Minor.  

Olomouc vždy vydatně obohacovala vzdělanost a kulturní a umělecké dění na celé Moravě. Kulturní 
historie je spojena s takovými jmény, jako je např. W. A. Mozart nebo Gustav Mahler. Ve městě působí 
profesionální divadelní soubory činohry, opery a baletu. Každoročně pořádaný mezinárodní varhanní 
festival umožňuje mistrům předvést své umění na největším dochovaném barokním nástroji M. Englera. 
Olomouc je sídlem Moravské filharmonie, Krajského vlastivědného muzea, Divadla hudby, Divadla 
umění, Muzea umění, mnoha pěveckých souborů, komorních hudebních těles a celé řady menších 
galerií. V roce 2006 došlo k otevření Arcidiecézního muzea, které přitahuje návštěvníky svými cennými 
sbírkami. Tyto instituce každý rok nabízejí široké spektrum významných kulturně-společenských událostí. 

 

Demografická a vzd ělanostní struktura  

Město Olomouc se řadí mezi deset největších měst České republiky. Svým počtem obyvatel je největším 
městem Olomouckého kraje a také regionu NUTS II Střední Morava. K 1. 1. 2007 žilo ve městě celkem 
100 168 obyvatel, což představuje 44 % obyvatel okresu Olomouc. Z celkového počtu trvale bydlícího 
obyvatelstva byly ženy zastoupeny 52,8 %. 

Přestože Olomouc patří mezi největší města střední Moravy, počet obyvatel v posledních letech stále 
klesá. Z následujícího grafu vidíme, že od roku 1994 dochází k neustálému mírnému poklesu počtu 
obyvatel. 
 
Graf 2: Vývoj po čtu obyvatel v letech 1990 – 2006 
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Zdroj:  ČSÚ – Olomouc 

Za částečnou příčinu úbytku obyvatel v Olomouci lze považovat změnu demografického chování 
populace. Za posledních 10 let došlo k propadu počtu narozených dětí, nárůstu bezdětných manželských 
párů a jednočlenných domácností. Do roku 2003 se přirozený přírůstek pohyboval v záporných 
hodnotách a počet zemřelých převyšoval počet živě narozených dětí. Ke zlepšení dochází v posledních 
třech letech, kdy přirozený přírůstek dosáhnul kladných hodnot. Tato skutečnost je způsobena mírným 
nárůstem porodnosti a nižším počtem zemřelých. 

Porovnání věkové struktury obyvatel Olomouce ukazuje, že populace ve městě stárne. Průměrný věk 
obyvatel se zvyšuje a vzrůstá počet obyvatel v produktivním a poproduktivním věku. 
 
Tabulka 27: Pr ůměrný v ěk obyvatel ve vybraných letech  (stav k 31.12.) 
 1991 1996 2001 2002 2003 2005 2006 2007 
Průměrný v ěk 36,5 36,7 37,2 39,3 39,9 40,5 40,1 40,8 

Zdroj: ČSÚ - Olomouc 

Srovnání věkové struktury obyvatel za posledních 15 let ukazuje, že rozdíly v počtu obyvatel jednotlivých 
věkových skupin jsou velmi výrazné. Klesající úmrtnost a prodlužující se střední délka života a na druhé 
straně nízká porodnost, značně mění „strom života“ obyvatel. 
 
 
 
 
Graf 3: Podíl obyvatel podle v ěku v roce 1991 a 2006 
Zdroj: ČSÚ – Olomouc 
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V Olomouci se nachází jedna z významných univerzit v České republice – starobylá Univerzita Palackého 
a třiadvacet středních škol různého zaměření. Univerzita Palackého byla založena již roku 1573 a dnes je 
se sedmi fakultami a více jak sedmnácti a půl tisíci studenty největší vzdělávací institucí v regionu Střední 
Morava. Činnost univerzity a její zahraniční kontakty a participace na mezinárodních projektech dávají 
předpoklady, že v Olomouci může vzniknout vědecko-výzkumné centrum mezinárodního významu. 
Významným krokem k tomuto cíli je rozšiřující se projekt Vědeckotechnického parku, který byl otevřen     
v červnu 2001 pod názvem Centrum pro inovace a transfer technologií. V roce 2006 došlo k zprovoznění 
podnikatelského inkubátoru pro podporu vznikajících firem převážně v oblasti biotechnologií 
a optoelektroniky. 

Vzdělání obyvatelstva okresu Olomouc je nad průměrem České republiky, což vytváří dobré podmínky 
pro budoucí ekonomický rozvoj regionu. V Olomouci jsou také 2 základní školy s rozšířenou výukou 
anglického jazyka a 3 dvojjazyčná gymnázia. Od roku 2005 zahájila svou činnost soukromá vysoká škola 
neuniverzitního typu Moravská vysoká škola Olomouc s orientací na ekonomiku, management 
a informační systémy, která připravuje rovněž projekt regionálního inovačního centra. Olomouc je díky 
vysokému školství a velkému počtu základních a středních škol centrem vzdělanosti nadregionálního 
významu. 

Tabulka 28: Struktura obyvatel podle nejvyššího dos aženého vzd ělání v % 

Stupeň vzdělání ČR Olomoucký kraj Olomouc 

Bez vzdělání 0,4 0,6 0,3 

Základní 23,0 23,6 18,4 

Učňovské 20,5 24,0 15,8 

Střední odborné 17,4 15,0 15,6 

Učňovské s maturitou 1,5 1,5 1,6 

Úplné střední 25,6 25,1 29,9 

Vyšší odborné 1,3 1,0 1,6 

Vysokoškolské 8,9 8,1 15,5 

Nezjištěno 1,4 1,1 1,3 

Celkem 100 100 100 

Zdroj: Sčítání lidu, bytů a domů 2001 
 
Tabulka 29: Studenti a akademi čtí pracovníci Univerzity Palackého v Olomouci v aka demickém 
roce 2006/2007 

Fakulta Počet studentů Počet akademických pracovníků 

cyrilometodějská teologická 1 180 63 
lékařská 2 434 585 
filozofická 4 802 301 
přírodovědecká 2 859 291 
pedagogická 3 921 204 
tělesné kultury 2 097 102 
právnická 1 543 82 
Celkem 18 836 1 628 

Zdroj: Univerzita Palackého 
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Technická infrastruktura 

Voda 

Pitná voda je dodávána do vodárních sítí z podzemních zdrojů skupinového vodovodu Olomouc. 
Dodavatelem vody a provozovatelem vodovodů je STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., Tovární 
41, Olomouc, tel.: 844 744 644, email: smv@smv.cz. 

Odpadní vody jsou odváděny jednotnou kanalizační soustavou na městskou čistírnu odpadních vod 
(ČOV), která je po rekonstrukci a splňuje technické i kapacitní požadavky na čištění. Provozovatelem 
ČOV a kanalizace je STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., Olomouc. 

Elektrická energie 

Elektrická energie je rozváděna sítí vysokého a nízkého napětí. Dodavatelem elektřiny jsou společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s., která zajišťuje distribuci elektřiny, a ČEZ Prodej, s. r. o., která zajišťuje prodej 
elektřiny konečným zákazníkům, se sídlem Vinohradská 8/325, Praha, tel.: 840 840 840, email: 
cez@cez.cz, jež se staly nástupnickými společnostmi Severomoravské energetiky, a. s. 

Teplo 

Teplo je vyráběno v teplárně na uhlí a špičkové výtopně na mazut a zemní plyn. Teplárna je po 
rekonstrukci a splňuje s rezervou požadavky zákona na ochranu ovzduší. Teplo je k odběratelům 
přiváděno soustavou horkovodů a parovodů. Dodavatelem tepla je společnost Dalkia Česká republika,   
a. s., pobočka Olomouc, Tovární 44, Olomouc, tel.: 585 529 111, email: info@dalkia.cz. 

Plyn 

Zemní plyn je k odběratelům přiváděn soustavou plynovodů. Plynofikováno je celé území města. 
Dodavatelem plynu je Severomoravská plynárenská, a. s., Plynární 2748/6, 702 72  Ostrava – Moravská 
Ostrava, tel.: 840 113 355, email: info@rwe-smp.cz. 

Telekomunikace 

Telekomunikační služby prostřednictvím veřejné pevné telefonní sítě zajišťuje Telefónica O2 Czech 
Republic, a. s., Olšanská 55/5, Praha, která vznikla spojením nejvýznamnějšího provozovatele pevných 
linek ČESKÉHO TELECOMU, a. s. a nejsilnějšího mobilního operátora Eurotel Praha, spol. s r. o. do 
jedné telekomunikační společnosti a tím se stala prvním integrovaným operátorem v České republice. 
Infolinka pro firmy: 800 203 203, pro domácnosti: 800 123 456. Dalšími operátory jsou zejména 
společnosti Aliatel, Contactel, eTel, GTS Novera, InWay. 

Provozovateli veřejných mobilních telefonních sítí jsou: 

• Telefónica O2 Czech Republic, a. s., infolinka: 720 720 720, 

• T-Mobile Czech Republic a. s., infolinka: 603 603 603, 

• Vodafone Czech Republic a. s., infolinka: 800 777 777. 
 
DOPRAVA    
 
Z hlediska dopravy osob a nákladů je v současné době pro Olomouc klíčová doprava silniční a 
železniční. Letecká, cyklistická, vodní a pěší doprava plní především účely rekreační, turistické nebo 
sportovní. 
 
Vnější dopravní spojení Olomouce je s ohledem na její vnitrozemskou polohu dobré  a budováním 
dálnice D1 a rychlostní komunikace R35 se ještě zlepší a vzroste význam města na křižovatce dvou 
klíčových vnitrostátních i mezinárodních komunikací. Význam města bude posílen i dobudováním 
dálnice D1 resp. D47. 
 
V říjnu 2003 byl uveden do provozu patnáctikilometrový obchvat Olomouce, který výrazně urychluje 
dopravu zvláště ve směru na Brno, Přerov a Hranice na Moravě. V listopadu 2007 bude do provozu 
uvedena další cca 5 km dlouhá část tohoto obchvatu převádějící zejména tranzitní dopravu ve směru 
Mohelnice – Hradec Králové. Obchvat je součástí budoucí 173 km dlouhé rychlostní komunikace R35 
Hradec Králové – Lipník nad Bečvou. 
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Mezinárodní silnice E462 zajišťuje severojižní spojení Polska s Moravou a Rakouskem. Napojením 
rychlostní komunikace R46 na dálnici D1 ve Vyškově je zabezpečeno komfortní dopravní spojení 
s Brnem a další pokračování na Prahu (dálnice D1) a Bratislavu (dálnice D2). 
 
Olomouc je důležitým železničním uzlem s hlavním nádražím v blízkosti centra města. V budově 
hlavního nádraží se nachází ČD Centrum, poskytující nadstandardní služby cestujícím. Železniční 
doprava ve městě je součástí pěti tratí ČD, včetně přímé trasy na Prahu. Železniční trať je 
modernizována výstavbou spojovacího ramene I. a II. koridoru Česká Třebová – Olomouc – Přerov. 
 
Významné železni ční trat ě (označení, sm ěr) 
• 270   Olomouc směr Přerov, Ostrava 
• 270   Olomouc směr Zábřeh, Praha 
• 275   Olomouc směr Senice na Hané, Prostějov 
• 290   Olomouc směr Šternberk, Šumperk 
• 301   Olomouc směr Prostějov, Nezamyslice 
• 310   Olomouc směr Krnov, Opava 

Nejbližší významná letišt ě 

• Praha 278 km 
• Brno   75 km 
• Ostrava   90 km 
• Vídeň 198 km  (A) 

 
TRH   PRÁCE      
 
Nezaměstnanost 
Vývoj nezaměstnanosti lze sledovat třemi hlavními veličinami: míra nezaměstnanosti, počet uchazečů 
na jedno volné pracovní místo a jako doplňkový znak počet pracovních míst vztažený k pracovní síle 
celkem. 
 
Olomoucký kraj se řadí dlouhodobě mezi kraje s nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti, která patří 
k jedněm z nejvyšších v České republice. Okres Olomouc i město Olomouc však v rámci kraje patří 
mezi oblasti s nižší mírou nezaměstnanosti, jež se během posledních let snížila dokonce i pod národní 
úroveň. 
 
 
Tabulka 30: Vývoj míry nezam ěstnanosti v % k 31. 12. 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 30. 6. 
2007 

Olomouc 10,6 10,8 10,4 9,7 8,0 6,9 5,1 
Okres Olomouc 11,0 11,6 11,8 10,3 9,4 7,6 5,6 
ČR 8,9 9,8 10,3 9,5 8,9 7,7 6,2 
Zdroj: Český statistický úřad, Ministerstvo práce a sociálních věcí 
 
Mzdy 
Průměrná měsíční mzda v Olomouckém kraji výrazně zaostává za průměrem ČR, mzdy v samotném 
okrese Olomouc jsou z hlediska kraje nadprůměrné, nicméně stále výrazně pod průměrem ČR. 
 
Tabulka 31: Pr ůměrná m ěsíční mzda v K č 
 2003 2004 2005 2006 
Olomoucký 
kraj 

14 720 15 898 16 675 17 639 

ČR 17 445 18 582 19 631 20 844 
Pozn.: v podnikatelských subjektech nad 20 zaměstnanců 
Zdroj: Český statistický úřad 
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MÍSTNÍ   EKONOMIKA    A   PODNIKÁNÍ        
 
Významnou charakteristikou Olomouckého kraje je relativně vysoká koncentrace tradičních 
průmyslových oborů, především výroba oděvů, výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru, výroba a 
opravy strojů a zařízení nebo potravinářství. Vedle tradičních průmyslových oborů je dalším 
specifikem kraje relativně významné postavení výroby elektrických a optických přístrojů. Rovněž 
v Olomouci je vysoká koncentrace potravinářského, strojírenského (s významnou a tradiční rolí 
čerpadlářství) a hutnického a kovodělného průmyslu. Tato tradiční odvětví často využívají zcela 
specifické znalosti nahromaděné letitou zkušeností v daném konkrétním oboru stejně jako letitou 
podnikatelskou kulturu a invence. V průmyslové výrobě převažují menší podniky. V Olomouci 
prakticky neexistují velké soukromé firmy (nad 1000 zaměstnanců) a rovněž mezi středně velkými 
subjekty (250 – 1000 zaměstnanců) převažují zaměstnavatelé z veřejného sektoru. 
 
V Olomouci je vzhledem k administrativní funkci i geografické poloze v centrální části Moravy silně 
zastoupen sektor veřejných služeb reprezentovaný kvalitními vzdělávacími, zdravotnickými a 
sociálními zařízeními, které přesahují hranice okresu. Komerční služby pak především slouží 
potřebám místního obyvatelstva, přičemž v souvislosti se vstupem významných obchodních řetězců 
se město stalo regionálním nákupním centrem. V současné době zvažují příchod do města zejména 
logistické firmy, cílem města je přilákání firem ze sektoru strategických služeb, které dosud ve městě 
prakticky chybí. 
 
Tabulka 32: Firmy a zam ěstnanci podle odv ětví v Olomouci k 31. 12. 2006  
Odvětví Zaměstnavatelé Počet pracovníků 
Zemědělství, myslivectví a lesní hospodářství 2 104 
Potravinářský průmysl 11 2 115 
Textilní a oděvní průmysl 2 280 
Papírenský a polygrafický průmysl 6 441 
Chemický a farmaceutický průmysl 3 322 
Gumárenský a plastikářský průmysl 1 30 
Průmysl skla a stavebních hmot 3 412 
Výroba kovů a kovových výrobků 17 1 968 
Výroba strojů a zařízení 15 1 381 
Výroba elektrických a optických přístrojů 3 1 312 
Výroba elektřiny, plynu a vody 5 727 
Stavebnictví 31 3 002 
Obchod a opravy spotřebičů 33 2 574 
Pohostinství a ubytování 5 268 
Doprava, skladování a pošty 18 3 322 
Peněžnictví a pojišťovnictví 4 490 
Nemovitosti, výzkum a vývoj 29 2 203 
Veřejná správa, obrana a sociální zabezpečení 11 2 738 
Školství 36 5 046 
Zdravotnictví, veterinární a sociální činnost 19 5 223 
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 16 1 508 
Celkem 270 35 466 
Pozn.: podnikatelské subjekty nad 25 zaměstnanců 
Zdroj: Úřad práce 
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4.1.2. SWOT ANALÝZA 
Zdroj: Program rozvoje cestovního ruchu města Olomouce na období 2008-2013  

A) Přírodní podmínky – OLOMOUC 

 

Silné stránky Slabé stránky 

 
- Geografická poloha v rámci České 

republiky-krajské město, sídlo významných 
institucí a úřadů,  přirozené centrum 
turistického regionu Střední Morava 

- Výhodná geografická poloha ve vztahu 
k rakouskému, slovenskému, polskému a 
německému trhu 

- Rovinatý charakter krajiny-okolní krajina 
vhodná pro nenáročnou cykloturistiku a 
hipoturistiku, rodinnou a seniorskou 
turistiku (naučné stezky v blízkém i 
vzdálenějším okolí Olomuce) 

- Síť cyklotras a cyklostezek 
- Bezprostřední návaznost olomoucké 

aglomerace na  CHKO Litovelské 
Pomoraví 

- Řeka Morava – možnosti vodní turistiky 
(rafty – CK Peřej Tours) 

- Existence městských parků,  sbírkových 
skleníků + výstavnická činnost ve 
Smetanových sadech 

- Množství národních a ostatních přírodních 
památek na území turistického regionu 
Střední Morava (jeskyně, propasti ad.) 

- ZOO Olomouc a rekreační lokalita Svatý 
Kopeček 

 

 
- Absence zařízení pro relax, zábavu, 

volnočasové vyžití 
-  V Olomouci a bezprostřední blízkosti se 

nenacházejí vodní plochy pro širší využití 
pro cestovní ruch (kromě jezera 
Poděbrady a Nákla) 

- Nedostatečná nabídka celoročního 
koupání  

- Nedostatečná nabídka služeb pro 
cykloturistiku ( chybí systém zabezpečení 
kol proti odcizení u turisticky atraktivních 
míst, chybějící doprovodné služby pro 
cyklisty 

- Nedostatečně využitý potenciál městských 
parků a špatný současný stav 

- Nedostatečné propojení stávajících 
cyklostezek ve městě 

- Rozdílná úroveň  údržby a popisu 
naučných stezek  

- Podcenění významu přírodního potenciálu 
- historické centrum města obklopené 
prstencem parků, opomíjeno spojení 
kulturně-historické části a přírodního 
potenciálu 

 
 

Příležitosti Ohrožení 

- Možnosti vybudování nových 
volnočasových atraktivit pro relax, sport, 
zábavu ve městě  

- Širší využití potenciálu nábřeží řeky pro 
rekreaci obyvatel i návštěvníků 

- Vytvoření nových naučných stezek, lepší 
propagace pro veřejnost 

- Revitalizace parků, obnova mobiliáře 
parků, větší využití k rekreačním účelům 

- Dobudování nových cyklostezek a 
zkvalitňování zázemí stávajících cyklotras, 
propojení stávajících   cyklostezek ve 
městě,  zajištění servisu a doplňkových 
služeb  

- Rozšíření nabídky pro zajištění provozu 
cyklobusů a cyklovagónů v regionu, lepší 
propagace   

 

- Podcenění významu připravenosti na 
čerpání prostředků z EU především 
z podnikatelské sféry 

- Nízké investice do údržby cyklostezek a 
cyklotras   

- Podcenění významu doprovodných služeb 
- Nebezpečí povodní v okolí řeky Moravy 
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B) Antropogenní potenciál – OLOMOUC 

 

Silné stránky Slabé stránky 

- Olomouc – město díky Sloupu Nejsvětější  
Trojice zapsané do UNESCO 

- Kulturně historické bohatství s národními 
kulturními památkami a s velkým počtem 
evidovaných kulturních památek, druhá 
největší městská památková rezervace 
v ČR 

- Široká nabídka  kulturních, historických, 
vojenských a technických památek 
v Olomouci a blízkém okolí  

- Olomouc – kulturní centrum Střední 
Moravy,  velké množství sakrálních 
památek, muzea, Arcidiecézní muzeum 

- Vzrůstající statistiky návštěvnosti muzeí, 
divadelních představení a kulturních akcí  

- Bohatá folklórní tradice spojená s tradiční 
gastronomií (syrečky, koláčky, pivo) 

- Velké množství   pravidelných 
společenských a kulturních akcí 
nadnárodního i regionálního charakteru  
ve městě  (Varhanní festival, Svátky 
města, Divadelní Flóra, Oslavy Maršála 
Radeckého atd.)  

- Flora Olomouc-výstava květin s dlouhou 
tradicí 

- Unikátní atraktivity  - orloj, soubor 
barokních kašen, forty ad. 

- Architektura města – zastoupeny všechny 
historické stavební slohy – románský, 
gotický, renesanční, barokní, klasicistní, 
secese, funkcionalismus)  

- Bohatá a zajímavá historie města  -
Olomouc dějištěm významných 
historických událostí 

- Pestrá nabídka volnočasových kulturních 
atraktivit (kvalitní divadelní scéna, 
Filharmonie, ZOO, multikino, multifunkční 
zábavní a nákupní a sportovní centra) 

- Mnoho hradů a zámků v regionu 
- Sportovní zařízení a areály 
- Golfové areály v okolí města 
 

- Velká část  sakrálních památek  je pro 
veřejnost nepřístupná, nebo jen zřídka   

- Představení a koncerty jsou vyprodány 
dlouho dopředu, velká část je 
rezervována abonenty, krátká doba 
trvání kulturních  akcí 

- Nedostatečná spolupráce a koordinace  
zřizovatele s pořadateli kulturních akcí  

- Žádná z kulturních akcí nedosahuje 
takového významu a rozměru, aby 
sehrála významnou roli v CR, tedy 
přilákala více turistů do města  

- Absence akce mezinárodního významu, 
špatná koordinace propagace akcí  
s pořadateli akcí.  

- Nevyužitý potenciál výstavy květin –
Flora, nevyužití existující zavedené a 
dosud známé značky, výstaviště 
neodpovídá dnešnímu evropskému 
standardu 

- Chybí asociace spojená s Olomoucí, pod 
kterou by bylo město vnímané v ČR a 
zahraničí  (Olomouc-město kašen a 
fontán, Olomouc-město parků, Olomouc-
univerzitní město, Olomouc-město květin, 
Olomouc-historická metropole Moravy, 
Olomouc-barokní perla Moravy, Olomouc 
a orloj…) 

- Nedostatečná nabídka zábavních 
možností pro starší generaci 

- Chybí zábavní  tématický park 
- Žádná z významných folklórních akcí se 

nekoná přímo v Olomouci 
- Zpřístupnění pouze jednoho fortu pro 

veřejnost 
- Pokles návštěvnosti hradů a zámků  
- Špatná dopravní dostupnost atraktivit 

v okolí města pro turisty, kteří nepřijeli do 
Olomouce autem 

- Informační popisky v muzeích či u 
památek pouze v angličtině  

 

Příležitosti Ohrožení 

- Zpřístupnění sakrálních památek vč. 
Arcibiskupského paláce pro návštěvníky 
města, zajímavé pro turisty nejen z ČR, 
ale i Rakouska, Německa atd. Dobré 
předpoklady k rozvoji církevní turistiky – 
předpokládá spolupráci s církví 

- Zvýšení povědomí o městě v České 
republice jako o městě s památkou 

- Podcenění významu připravenosti na 
čerpání prostředků z EU především 
z podnikatelské sféry 

- Nízké investice do údržby a obnovy 
kulturních a historických památek 

- Podcenění významu doprovodných 
služeb 

- Rostoucí konkurence kulturních akcí 
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UNESCO, zlepšení údržby památek 
s využitím financí z EU  

- Využít potenciálu květinových výstav 
Flora, znovuzískat evropskou úroveň 
výstav 

- Rozšíření informačních tabulek a popisků 
i o další jazykové mutace, možnost 
čerpání z fondů EU   

- Veliký potenciál Olomouce jako 
univerzitního města – akce pro mladé lidi 

- Zvýšený zájem návštěvníků o technické 
památky  

- Propojení cestovního ruchu s kulturou a 
historií, lepší koordinace propagace 
s pořadateli kulturních akcí 

- Využití Moravského divadla a Moravské 
filharmonie v době letní sezóny, zejména 
v období letních prázdnin 

- Rostoucí zájem o poznávací turistiku 
kombinovanou se zábavním programem 

- Stále rostoucí zájem o trávení volného 
času (především rodin) v multifunkčních 
nákupně-zábavních centrech  

 

nadnárodního významu v jiných městech 
ČR   

- Ztráta prestiže výstavy květin Flora – 
(zastaralé vybavení zázemí apod.) 

 

 

C) Turistická infrastruktura a služby – OLOMOUC 

 

Silné stránky Slabé stránky 

- Dobrá dopravní (silniční i železniční) 
dostupnost;  Olomouc důležitým železničním 
dopravním uzlem 

- Spojení Olomouc – Praha vlakem SC    
Pendolino 

- Přes Olomouc prochází 2 nadnárodní 
cyklostezky. 

- Vysoká úroveň ubytovacích a stravovacích 
zařízení ve městě  

- Garance nabízených služeb ubytování a 
stravování prostřednictvím projektu Interní 
certifikace služeb, jež navazuje u ubytování 
na nadnárodní klasifikaci  

- Výrazný zájem města o rozvoj služeb pro 
osoby s handicapem – projekt Bezbariérová 
Olomouc – označení ubyt. a stravovacích 
zařízení poskytující služby pro 
handicapované, prezentace v materiálech a 
na turistických webových stránkách  

- Dobře fungující informační centra podávající 
informace o městě návštěvníkům  

- Spolupráce s incomingovými CK při 
prezentaci města Olomouce v ČR a 
zahraničí  

- Rozvoj oblasti kongresové a  incentivní 
turistiky   

- Chybějící letecké spojení do Olomouce 
- Zanedbané, špinavé a nevzhledné 

vlakové nádraží  
- Neatraktivní přednádražní prostor jako 

„vstupní brána“ do města  
- Absence zařízení doprovodných služeb 

ubytovacích kapacit, nedostatečná 
nabídka doprovodných sportovně- 
rekreačních služeb (např. bazénů a 
vodních ploch vhodných ke koupání 

- Nevyvážená struktura ubytovacích 
zařízení (chybí zařízení nejvyšší 
kategorie 5* a 4* hotely a na druhé 
straně levné a přitom kvalitní ubytování 
pro mladé lidi a rodiny s dětmi (ubytování 
pro méně náročnou klientelu), absence 
kempu ve městě  

- Nedostatek certifikovaných ubytovacích 
zařízení AHR ČR na základě Oficiální 
jednotné klasifikace ubytovacích zařízení  
České republiky, které určují 
standard/třídu zařízení 

- Nedostatečná nabídka místních specialit, 
tradičních českých a moravských jídel 
v stravovacích zařízeních 

- Chybějící regionální informační centrum, 
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- Prezentace města na letištích v Ostravě a 
Brně, prezentace v Informačních centrech 
v Praze, Brně, Boskovicích, Karlových 
Varech  

- Hustá síť městské hromadné dopravy 
- Vybudovaná nová parkovací místa pro 

autobusy  
 
 

poskytující informace jak o města, tak i o 
regionu  

- Chybí kapacity konferenčních míst pro 
rozvoj kongresového cestovního ruchu 

- Chybí koordinace kongresové a 
incentivní turistiky ve městě   

- Nekompletní informační a navigační 
systém ve městě (značení turist. cílů, 
chybějící informační boxy) 

- Vítací tabule se zastaralým textem,  
poničené 

- Nedostatečná kapacita parkovacích míst 
- Omezená nabídka služeb zejména po 

18.00 hodině ve městě (mimo velká 
nákupní centra (OC Haná, OC Olomouc 
City ad.) a s tím související opuštěnost 
centra města 

- Opuštěnost centra města po 18.00 hod a 
o sobotách a nedělích, potlačující image 
města s relevantní nabídkou městského 
turismu 

- Zaplavení centra  města  neatraktivními 
obchody s levným textilem – kazí image 
města 

- Absence zeleně  v centru města (vhodná 
by byla alespoň mobilní zeleň) 

- Mizivý počet  obchodů se suvenýry, 
pohlednicemi, výrobky lidových řemesel 
typických pro region v centru města   

- absence cizojazyčných informací o MHD 
 

Příležitosti Ohrožení 

- Možnost využití prostředků z EU, 
Olomouckého kraje  a dalších zdrojů na 
modernizaci a budování infrastruktury CR jak 
pro veřejnou tak podnikatelskou sféru 

- Podpora pokračování v projektu Interní  
certifikace ubytovacích a stravovacích  
zařízení a aplikace doporučujících standardů 
do praxe, zvýhodnění restaurací nabízejících 
regionální kuchyni 

- Podpora města pro výstavbu ubytovacích 
zařízení vyšší kategorie, možnost přilákat 
investora mezinárodního hotelového řetězce 

- Prezentace města jako kongresového centra 
regionu, zaměření na budování této image  

- zlepšení koordinace kongresové turistiky ve 
městě  

- Navázání spolupráce s dalšími 
incomingovými CK a touroperátory v ČR  

- Podpora malého a středního podnikání – po 
dobu letní sezóny umístění stánků na 
náměstí zaměřených na prodej regionálních 
produktů a suvenýrů – možnost využití 
grantů  

- Zpestření programu v centru města po dobu 

- Podcenění významu využití  prostředků 
z EU, Olomouckého kraje a dalších 
zdrojů (nedostatek kvalitních projektů, 
nekoncepční investice bez vazby na 
skutečný stav) 

- Sílící konkurence v přípravě projektů  
z ROP v rámci NUTS II Střední Morava 

- Nezájem  incomingových cestovních 
kanceláří a zahraničních touroperátorů  o 
region 

- Nedostatečná rychlost budování 
infrastruktur a dopravního vybavení 

- Nemožnost čerpání z ROP na vydání 
většího počtu propagačních materiálů do 
IC a na letiště v ČR a zahraničí, 
nedostatek financí pro vydání 
propagačních materiálů v rámci rozpočtu  
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letní sezóny, o sobotách a nedělích po 18 
hod. – možnost využití grantů  

- Vybudování Regionální informačního  centra  
- Rozšíření prezentace v dalších IC v ČR,  na  

letištích v Praze, Krakově ( Polsko) či 
Bratislava  

- Užší  spolupráce města s Výstavištěm Flora 
a.s., mobilní zeleň v centru města po dobu 
letní sezóny 

- Instalace nového informačního a 
orientačního systému za podpory ROP 

- Vybudování nových parkovacích míst  
- Posílení propagace regionální gastronomie 
 

 

D) Organizace CR, marketing, prezentace, propagace  -  OLOMOUC  

 

Silné stránky SLABÉ STRÁNKY  

- Město Olomouc – jednotný vizuální styl pro 
cestovní ruch  

- Dobře fungující oddělení cestovního ruchu na 
magistrátu Olomouce a krajském úřadu 
Olomouckého kraje 

- Vznik sdružení – Střední Morava – Sdružení 
cestovního ruchu  

- Dobrá spolupráce mezi sdružením, městem a 
Olomouckým krajem, provázanost činností 

- Návaznost strategických dokumentů výše 
jmenovaných subjektů pro rozvoj cestovního 
ruchu  

- Program rozvoje cestovního ruchu a dílčí 
marketingové strategie a programy rozvoje 
cestovního ruchu na území města,  regionu a 
kraje  

- Snaha o progresivní formy marketingu 
v oblasti cestovního ruchu (komunikační 
kampaň, marketing, Olomouc region Card 
jako nástroj podpory prodeje, fam tripy a press 
tripy) 

- Prezentace na veletrzích a výstavách 
cestovního ruchu, prezentace na 
velvyslanectvích v zahraničí, v partnerských 
městech města Olomouce  

- Kvalitní prezentace města na internetu – 
turistické webové stránky,  10 jazykových 
mutací, pravidelná aktualizace  

- Tvorba tištěných propagačních a image- a 
propagačních materiálů v různých jazykových 
mutacích 

- Aktualizace textů v bedekrech píšících o 
cestovním ruchu ve světě  

- Pravidelné doplňování fotodatabanky města, 
vyhlášení Fotosoutěže 

- Účast na jednáních mezinárodní asociace 
cestovního ruchu ECM, výměna zkušeností 

- Nevyhraněná image města jako cíle 
cestovního    ruchu 

- Nedostatečná spolupráce veřejného 
sektoru se soukromým sektorem, malá 
provázanost činností  

- Nedostatečná propagace Litovelského 
Pomoraví 

- Nedostatek finančních prostředků na 
flexibilní prezentaci a propagaci města, 
nemožnost města a obcí čerpání z ROP  

- Nedostatečný počet incomingových  
cestovních kanceláří specializujících se 
na Olomouc (nabízející ve své nabídce 
Olomouc jako turistickou destinaci 

- Nedostatečná nabídka komerčně 
vydávaných ucelených průvodců – 
knižních a brožovaných (českých i 
cizojazyčných) po turistických 
atraktivitách města i okolí, zastaralé 
informace, nízká odezva při oslovení 
s nabídkou aktualizace dat městem 
Olomouc  

- Absence pravidelných analýz stavu a 
vývoje cestovního ruchu, image města, 
motivace návštěvníků apod 
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s kolegy ze zahraničí  
 

Příležitosti Ohrožení 

- Využití nadprůměrného potenciálu cestovního 
ruchu  k vytváření nových nosných produktů 
cestovního ruchu v rámci prostředků 
především z fondů EU 

- Pokračující kvalitní a cílená propagace města, 
prezentace na veletrzích cestovního ruchu, na 
velvyslanectvích ČR v zahraničí  

- Využití potenciálu partnerských měst (přímé 
aktivity, inspirace, spolupráce) 

- Využití potenciálu účasti ve sdruženích 
založených na podporu cestovního ruchu 
(ECM..) 

- Podpora partnerství v oblasti cestovního 
ruchu při vzniku nových projektů a produktů  

- Spolupráce s celou destinací Morava 
- Zohlednění  při tvorbě produktů CR motivy 

pro návštěvu  městské turistické destinace 
(kulturně-poznávací, obchodní, nákupy, 
vzdělávání, společenské ad.) 

- Tvorba produktů –  (kompletních „balíčků“ 
služeb – doprava, ubytování, stravování, 
pobytový program) pro různé cílové skupiny – 
ve spolupráci s CK 

- Podpora vytváření internetových prezentací 
ubytovatelů a jiných subjektů CR ve městě 
formou grantů 

- Očekávaný (a dosavadním vývojem 
nezpochybněný) růst počtu turistů do Evropy 
(do roku 2020 cca o 350 mil. příjezdů), 
s nadprůměrnou dynamikou dosahovanou 
právě v zemích střední a východní Evropy, 
ČR má být jednou z 10 nejnavštěvovanějších 
zemí s  ročním počtem 44 mil.turistů) 

- Odstranění administrativních bariér pro turisty 
z členských zemí EU (Schengen) 

- Rozvoj nových komunikačních technologií, 
stále více potlačujících pozice tradičních 
cestovních kanceláří, růst role e-marketingu 

- Rostoucí role internetu při získávání informací 
pro dovolenou a při rozhodování o cíli cesty 

- Rostoucí skupina turistů „aktivních seniorů“ a 
„střední generace“, pro které jsou stále 
lákavější poklidné a bezpečné destinace bez 
extrémních teplot 

- Vytvoření  systému  městských prohlídkových 
tras (sightseeing tour), propojujících 
významné atraktivity a památky 

- Podpora delšího  pobytu nakupujících ve 
městě 

- Cílená propagace kulturních akcí, 
intenzivnější reklama, medializace akcí ve 
spolupráci s pořadateli akcí a kulturními 
institucemi 

- Nedostatečná finanční podpora, 
nemožnost  získání financí pro podporu 
z ROP  

- Nedostatečná rychlost rozvoje 
turistických produktů 

- Podceňování cestovního ruchu jako 
oblasti, která může do města přilákat 
další investice a finance  

- Rostoucí tlak konkurenčních destinací 
ve vztahu k trhu cestovního ruchu 

- Náročnost procesů vedoucích k získání 
finančních prostředků z vnějších zdrojů 

- Faktory negativně ovlivňující rozvoj 
cestovního ruchu obecně (terorizmus, 
přírodní katastrofy, ekonomické 
problémy) 

- Citlivost sektoru CR na ekonomické a 
společenské události 

- Přetrvávání  malé spolupráce a 
prosazování partikulárních zájmů 
jednotlivých subjektů cestovního ruchu 
a nízké zapojení podnikatelů v oblasti 
cestovního ruchu do přípravy a 
realizace projektů financovaných ze SF 
EU 
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- Tvorba produktových balíčků dle užšího 
zaměření – vojenská historie, církevní 
turistika, baroko, folklór… 

- Rozšíření nabídky alternativních programů při 
nepřízni počasí 

- Spojení významné osobnosti s městem – 
využití v marketingové strategii (Mozart, 
Lafayette…) 

- Tvorba produktových balíčků vzhledem 
k cílovým segmentům trhu 

- Využít výročí významných historických 
událostí k propagaci města (rok 2006- výročí 
zavraždění Václava III. v Olomouci, 2006 – 
250 let od narození Mozarta – zůstalo 
nevyužito z hlediska CR) 

- Příležitost pro tvorbu nových produktů – 
wedding tourism 

 

E) Poptávka – návšt ěvníci - OLOMOUC 

 

Silné stránky Slabé stránky 

- Olomouc - centrum regionu s  
významným podílem zahraničních 
návštěvníků (40%) 

- Vyvážený podíl ekonomického přínosu 
domácích a zahraničních turistů 
(50:50) 

- Velké procento návštěvníků města  
(cca 53%), kteří přijíždějí za poznáním, 
kulturou 

- vysoký procentuelní podíl návštěvníků, 
kteří přijíždějící ze vzdálenosti větší 
než 100 km ( 40%)  

- Poptávka po možnosti pořádání 
seminářů a školení ve městě  

- Město není vnímáno jako místo pro rodinnou 
dovolenou či prodloužený víkend -  chybí 
image, vhodné produkty cestovního ruchu  a 
komunikace 

- Stagnující či klesající  počet turistů z tradičních 
zahraničních  trhů (Německo, Slovensko, Itálie) 
      

  
 

Příležitosti Ohrožení 

- Rostoucí zájem o kulturní akce, 
památky,  

- Nárůst podnikových „eventů“ a 
incentivního cestovního ruchu ve 
městě 

- Rostoucí zájem o domácí cestovní 
ruch a některých nových zahraničních 
cílových segmentů (Rusko)  o město 
Olomouc   

- Silná konkurence (zejména v oblasti kvality a 
ceny) jiných srovnatelných měst 

- Neschopnost oslovit cílový trh vhodnou a 
atraktivní nabídkou 
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4.1.3. ANALÝZA VAZEB NA DALŠÍ SEKTORY OVLIV ŇUJÍCÍ PROBLEMATIKU 
CESTOVNÍHO RUCHU 

 

Vazby odvětví cestovního ruchu na další sektory regionálního rozvoje či charakteru území jako takového 
mají z pohledu přítomnosti a rozvoje cestovního ruchu v území charakter bariéry či omezení. 

Bariéry (hranice) a omezení (limity) rozvoje cestovního ruchu lze chápat jako exogenní (vnější) podmínky 
omezující celkový potenciál rozvoje cestovního ruchu v území na využitelný potenciál rozvoje cestovního 
ruchu v území. 

Mezi typická omezení z pohledu rozvoje cestovního ruchu patří: 

- stávající struktura a urbanizace a hustota osídlení; 

- stávající struktura a intenzita industrializace území; 

- stávající druh a intenzita zemědělské výroby v území; 

- stávající struktura a hustota dopravní infrastruktury; 

- stávající struktura a kapacity technické infrastruktury; 

- stávající podmínky z hlediska územního plánování a rozvoje území. 

Mezi typické bariéry rozvoje cestovního ruchu zejména patří: 

- ochrana životního prostředí; 

- ochrana přírodního a kulturního dědictví; 

- bezpečnostní politika státu. 
 

K oblastem ovlivňujícím zásadně cestovní ruch ve městě patří oblast dopravy a infrastruktury. Obě tyto 
oblasti jsou součástí Strategického plánu rozvoje města Olomouce a mikroregionu Olomoucko 
definované jako kritická oblast D. 
 
Ta část tématu doprava, která je považována za kritickou a tedy prioritní, se týká v první řadě vnitřní  
dopravy, využívání veřejné hromadné dopravy a dopravy v klidu. Trvalým problémem velkých českých 
měst, který patrně nikdy nebude vyřešen k úplné spokojenosti řidičů, je i stav a údržba místních 
komunikací a možnosti parkování ve městě, zejména v centru, nesmí se opomenout ani význam 
cyklistické a pěší dopravy ve městě. Automobilová doprava současně významně zatěžuje životní 
prostředí města, zejména imisemi do ovzduší a hlukem. Naopak vnější dopravní napojení Olomouce 
je s ohledem na jeho vnitrozemskou polohu vynikající a dá se očekávat, že dobudováním dálnice D 11 
a rychlostní komunikace R35 se ještě zlepší a vzroste význam města (jako jediného kromě Prahy) na 
křižovatce dvou klíčových vnitro- i mezistátních komunikací.  
 
Současná a budoucí kapacita a stav infrastruktury ovlivňuje jak kvalitu života, tak investice do podniků 
vytvářející nová pracovní místa. V rámci mikroregionu jde spíše o problém, který více trápí menší obce 
a rozvojové oblasti, než vlastní město Olomouc. Jakkoli jsou otázky protipovodňové ochrany pro 
město a region významné a limitující v určitých oblastech pro další rozvoj, jejich řešení je v první řadě 
v kompetenci státní správy. 

Tabulka 33: Cíle v oblasti infrastruktury a dopravy  v rámci Strategického plánu rozvoje m ěsta 
Olomouce a mikroregionu Olomoucko  

Cíl Obsah cíle 
Západní část  obchvatu Olomouce Urychlit dokončení výstavby západní části obchvatu. 
Východní tangenta Olomouce Urychlit přípravu východní tangenty – důležité regionální 

komunikace. 
Strategické plánování dopravních 
investic 

Koordinovat a účelně plánovat dopravní investice ve městě a okolí. 

Rozvoj dopravní obslužnosti Podporovat a rozvíjet hromadnou dopravu (zlepšit kvalitu vozového 
parku i její efektivnost a funkčnost) a zajistit kvalitní a efektivní 
propojení s okolními obcemi. 
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Doprava v klidu Rozvíjet systém statické dopravy – vytipovat další vhodné lokality pro 
nová parkoviště. 

Zmírňování negativních vliv ů dopravy  Zpracovat strategie odstraňování negativních vlivů dopravy, jako je 
hluk z dopravy, emise, ale také nehodovost. 

Program rozvoje technické 
infrastruktury 

Ve spolupráci se správci sítí vypracovat střednědobý program 
rozvoje infrastruktury v mikroregionu se zaměřením na vytváření 
podmínek pro rozvojové aktivity. 

Plán protipovod ňových opat ření Koordinovat realizaci protipovodňových opatření a aktivně 
spolupracovat při přípravě a realizaci jednotlivých staveb 
protipovodňové ochrany. 

Koncepce a koordinace rozvoje IT Město zajistí realizaci projektu IKT. 

 

Další oblastí na kterou se zaměřuje Strategický plán rozvoje města Olomouce a mikroregionu Olomoucko 
ovlivňující významně rozvoj cestovního ruchu ve městě jsou aktivity zaměřené na využití zvyšování 
atraktivity města pro návštěvníky a turisty v oblasti propagace a marketingu. 

Tabulka 34: Cíle v oblasti propagace a marketingu v  rámci Strategického plánu rozvoje m ěsta 
Olomouce a mikroregionu Olomoucko 

Cíl Obsah cíle 

Marketing cestovního ruchu  Každoročně zpracovat marketingový plán cestovního ruchu, který 
bude v souladu s cíli Programu rozvoje cestovního ruchu města 
Olomouce a prioritami / zájmy obcí mikroregionu (společná 
propagace, spolupráce při tvorbě propagačních materiálů apod.). 

Kvalitní nabídka kulturních akcí Ve spolupráci s relevantními institucemi (Moravské divadlo, 
Moravská filharmonie, muzea, malé scény, univerzita atd.) 
zkvalitňovat stávající nabídku a podporovat vznik nových aktivit 
v oblasti kulturních akcí. 

Kvalita služeb v oblasti cestovního 
ruchu 

Zajistit jednak implementaci cílů udržitelnosti cestovního ruchu 
(certifikace ekologicky šetrných služeb cestovního ruchu – nadstavba 
certifikace kvality služeb v oblasti CR) a nadále rozvíjet spolupráci a 
partnerství se subjekty z oblasti CR (poskytování informací, 
poradenství a odborné vzdělávání pracovníků CR, motivace 
podnikatelů apod.). 

Produkty cestovního ruchu Podpořit stávající produkty CR (Olomouc Card, kongresová a 
incentivní turistika) a zajistit zpracování nových kvalitních produktů. 

Tematické akce Ve spolupráci s obcemi mikroregionu Olomoucko podpořit rozvoj a 
prezentaci tradičních lokálních řemesel a folklórních souborů. 

Destina ční management Rozvíjet spolupráci všech zainteresovaných subjektů cestovního 
ruchu ve městě a mikroregionu a koordinovat řízení jejich aktivit ve 
prospěch cestovního ruchu. 
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4.2. Stanovení problémů, strategie řešení a cílů ve vztahu k využití potenciálu rozvoje území v 
cestovním ruchu 

 
Územní vymezení 

Územní vymezení pro účely IPRÚ vychází z vymezených území s vysokou koncentrací infrastruktury  
a služeb cestovního ruchu definovaných v prováděcím dokumentu ROP Střední Morava. Územní 
vymezení pro IPRÚ Olomouc sestává z následujících katastrálních území: 

Tabulka 35: Územní vymezení pro ú čely IPRÚ 

Katastrální území Číslo 

Bělidla 710881 

Černovír 710571 

Droždín 632635 

Hejčín 710644 

Hodolany 710873 

Holice u Olomouce 641227 

Chomoutov 652415 

Chválkovice 710911 

Klášterní Hradisko 710555 

Lazce 710598 

Lošov 686875 

Nedvězí u Olomouce 702358 

Nemilany 703109 

Neředín 710687 

Nová Ulice 710717 

Nové Sady u Olomouce 710814 

Nový Svět u Olomouce 710920 

Olomouc-město 710504 

Pavlovičky 710938 

Povel 710784 

Radíkov u Olomouce 737747 

Řepčín 710946 

Slavonín 750387 

Svatý Kopeček 669288 

Topolany u Olomouce 767760 

Týneček 772411 

 
Popis území 

Poloha města Olomouce je v centrální části regionu Olomouckého kraje, regionu Střední Morava a má 
převážně rovinatý charakter. Olomouc je město s image kulturního a průmyslového centra 
Olomouckého kraje, regionu Střední Morava. Je zde mírně nadprůměrná hustota osídlení (přes 155 
obyvatel/km2). Potenciál pro rozvoj cestovního ruchu se nachází v historii (významné památky, 
sakrální architektuře (Sloup Nejsvětější Trojice, Svatý Kopeček,…), poloze v centru Střední Moravy, 
možnost pořádání kongresů a konferencí a také v četnosti nákupních center. Současné významné 
cílové skupiny pro Olomouc jsou domácí a zahraniční návštěvníci přijíždějící autem, ale i vlakem nebo 
kombinovanou dopravou a zejména za poznáním regionu, dále senioři přijíždějící zejména a 
poznávací turistikou a v neposlední řadě podnikatelé, manažeři a pracovníci přijíždějící do města 
z komerčních důvodů. 
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Hlavní problémy cestovního ruchu na území města Olomouce 

Z kvantifikační analýzy a analýzy SWOT vyplývá, že hlavními problémy cestovního ruchu na území 
města Olomouce jsou: 

 

1. nevyužitý potenciál kulturních, historických a t echnických památek 
2. nedostate čná kapacita a kvalita infrastruktury a služeb pro c estovní ruch  
3. nedostate čná kapacita a nevyvážená struktura ubytovacích za řízení 
4. nevyužitý potenciál výstavnictví a kongresové tu ristiky 
 

Popis situace/problému, kterou IPRÚ řeší 

Z výsledků provedených analýz jednoznačně vyplývá, že rozhodujícími formami cestovního ruchu, na 
které by se měl IPRÚ Olomouc prioritně zaměřit, je městský kulturn ě-historický a poznávací 
cestovní ruch . Kulturně-historický potenciál Olomouce má v rozvojové strategii cestovního ruchu 
význam zcela primární a zásadní.  
Jednou z rozhodujících rozvojových priorit v cestovním ruchu Olomouce je zatraktivnění historického 
centra městské památkové rezervace. Olomouc jako třetí nejvýznamnější kulturně-historický klenot 
mezi našimi městy je významně zapsána ve všech našich a zahraničních turistických průvodcích a 
nechybí v žádné nabídce významných touroperátorů. Olomouc je však zatím vnímána jako krátká 
zastávka návštěvníků (v průměru jen 2,8 pobytových dnů). Projekty do této priority to mohou 
významně měnit, ovšem ve spojení s podporou dalších navazujících priorit.   

Všestranné využití volného času je v oblasti městského cestovního ruchu jednou ze stěžejních priorit 
všech rozvojových strategií turisticky atraktivních evropských měst.  Důvodem je nejen změna priorit 
v poptávce návštěvníků ale i změna samotné demografické struktury návštěvníků (rostoucí segment 
zejm. mladé generace).  Z analýzy stávající nabídky sportovně-rekreačních zařízení ve městě 
Olomouci  vyplývá, že stále chybí více funkční sportovní areály, letní i krytá koupaliště, systém 
cyklotras městem, prohlídkové zna čené trasy a okruhy m ěstem, v četně kvalitního orienta čního a 
navád ěcího systému a orienta čních tabulí. 

 

Z analýzy dále vyplývá problém nevyvážené struktury ubytovacích za řízení (chybí zařízení nejvyšší 
kategorie 5* a 4* hotely a na druhé straně levné a přitom kvalitní ubytování pro mladé lidi a rodiny 
s dětmi (ubytování pro méně náročnou klientelu), absence kempu ve městě a současně nedostatek 
certifikovaných ubytovacích zařízení AHR ČR na základě Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích 
zařízení  České republiky, které určují standard/třídu zařízení. 
Tyto aktivity budou podporovány v rámci podoblasti podpory 3.3.1. 
 
Pro zkvalitnění nabídky pobytových programů pro vybrané segmenty návštěvníků (zejm. pro mladé) 
potřebuje Olomouc také investovat v oblasti volno časových aktivit  (zábava, sport a hry). Lokalizace 
projektů (výstavba sportovně rekreačních zařízení a center volného času, rozvoj cykloturistiky) by 
měla být jak v samotném městě tak také ve vybraných obcích jejího rekreačního zázemí (podpora 
rozvoje příměstských rekreačních zón Olomouce).  
Tyto aktivity budou podporovány v rámci podoblasti podpory 3.3.1. 
 
Další navazující a velmi významnou prioritou spojenou s image Olomouce je výstavnictví , spojené 
s Výstavištěm FLORA. Podpora tohoto segmentu nabídky bude mít vždy synergické efekty pro rozvoj 
návštěvnosti a prodloužení návštěvnosti. Jsou však potřebné další impulsy – rozšíření výstavního 
areálu a jeho postupná modernizace s dalšími navazujícími aktivitami. 
Tyto aktivity budou podporovány v rámci podoblasti podpory 3.3.3 
 
Navazující prioritou by měla být bezesporu podpora rozvoje kongresového cestovního ruchu . 
Podpora tohoto důležitého segmentu nabídky v Olomouci je rovněž strategická, Olomouc jako 
historické a univerzitní město má mnohé konkurenční výhody v celém regionu Moravy, ale musí je 
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významně podpořit. Zejména je potřebné v brzké budoucnost zlepšit kapacitně nabídku kvalitního 
hotelového ubytování a dalších kongresových center.  
Tyto aktivity budou rovněž podporovány v rámci podoblasti podpory 3.3.3 
 
 
 
Je zřejmé, že rozhodující projekty v rámci IPRÚ Olomouc by m ěly být soust ředěny p ředevším 
na zatraktivn ění kulturn ě-historického potenciálu m ěstské památkové rezervace a centrální 
části Olomouce (revitalizace ve řejných prostor, regenerace m ěstské památkové rezervace, 
obnova kulturních památek) a dále do revitalizace v ýstavních prostor a kongresové 
infrastruktury. 
  
 
Cíl IPRÚ a strategie řešení problematiky cestovního ruchu ve vztahu k využití potenciálu rozvoje 
daného území.  

 
Cílem IPRÚ Olomouc je integrovaný p řístup p ři rozvoji klí čových aktivit a využití potenciálu m ěsta 
v oblasti cestovního ruchu, které zvýší atraktivitu  území pro cestovní ruch a p řispějí ke zvýšení 
jeho návšt ěvnosti, k rozvoji podnikání a tvorb ě či udržení pracovních míst. Podpora je zam ěřena 
na rozvoj klí čových forem cestovního ruchu na území m ěsta Olomouce. 
 
Každá strategie v cestovním ruchu musí být založena na podpoře rozvoje těch nejsilnějších stránek 
dané oblasti, střediska, tedy na jejím potenciálu.   

 
Strategie je zam ěřena na efektivn ější využití historického a  kulturního potenciálu, zlepšení 
nabídky služeb v oblasti cestovního ruchu, zvýšení zaměstnanosti ve m ěstě a v neposlední řadě 
také zvýšení konkurenceschopnosti m ěsta Olomouce v oblasti nabídky s ostatními m ěsty v České 
republice  a zahrani čí, které mají podobný potenciál. 

Pro naplnění cílů a aktivit jednotlivých strategických oblastí rozvoje cestovního ruchu, které přispějí           
k ekonomickému rozvoji města, je nutné vydefinovat podmínky, za kterých je možné daného stavu 
dosáhnout.  

Těmi jsou: 

− aktivní zapojení soukromého sektoru cestovního ruchu při naplňování vize rozvoje cestovního 
ruchu ve městě Olomouci   

− podpora statutárního města Olomouc při vytváření příznivých podmínek pro rozvoj podnikatelského 
prostředí v oblasti cestovního ruchu ve městě  

− podpora statutárního města Olomouc  v oblastech, které jsou pro město klíčové a není možné z 
různých příčin zapojení soukromého sektoru  

 

 

Soulad se strategickými dokumenty v četně ROP Střední Morava  

 
Cíle IPRÚ Olomouc jsou v souladu s cílem Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České 
republice na období 2007-2013 a to s jeho specifickým cílem Zvýšení dostupnosti kulturních a 
přírodních památek využívaných cestovním ruchem a jejich udržování a prioritou 2 Rozšiřování a 
zkvalitňování infrastruktury a služeb cestovního ruchu. 
 

Cíle IPRÚ Olomouc jsou v souladu s cílem Regionálního operačního programu regionu soudržnosti 
Střední Morava a to s jeho specifickým cílem prioritní osy 3 Cestovní ruch: Zlepšení atraktivnosti regionu 
soudržnosti Střední Morava pro účely cestovního ruchu zlepšením jeho infrastruktury, služeb, 
informovanosti a propagace. 



 
                                                            Integrovaný plán rozvoje území Olomouc 

 

Stránka 65 z 114 

 

Dále je v souladu s globálním cílem a specifickými cíly 3 a 4 oblasti podpory 3.1. 

Globální cíl oblasti podpory 3.1: Zvýšení atraktivnosti území s vysokou koncentrací infrastruktury ba 
služeb prostřednictvím zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu. 

Specifické cíle oblasti podpory 3.1: 

Stavební úpravy kulturních a technických památek a zajímavostí s cílem zvýšení atraktivity území pro 
cestovní ruch 

Budování a rozvoj doplňkové a návazné infrastruktury využívané pro cestovní ruch. 

 

Cíle IPRÚ Olomouc vychází a jsou v souladu s vizí a cíly Programu rozvoje cestovního ruchu m ěsta 
Olomouce na období 2008-2013 : 

VIZE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GLOBÁLNÍ CÍL 
Zlepšení dopravní dostupnosti, zkvalitnění veřejné i turistické infrastruktury, nabídky služeb, 
informovanosti, propagace a vzdělávání ve městě Olomouci, včetně zvýšení konkurenceschopnosti 
města v tuzemském i zahraničním měřítku.   
 
SPECIFICKÉ CÍLE 
- zkvalitn ění infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu a tím  zvýšení atraktivnosti m ěsta 
- rozšíření stávající nabídky o programy a produkty v oblasti cestovního ruchu, které budou více 

provázané nabídkou poznávacích, sakrálních a incentivních produktů   
- zvýšení kvality a atraktivnosti stávajících  služeb v oblasti cestovního ruchu, a to prostřednictvím 

státního, tak i soukromém sektoru, rozšíření nabídky služeb pro návštěvníky města 
- příprava motivačních programů pro spolupráci  soukromého a veřejného sektoru v oblasti CR a 

zvyšování profesního rozvoje pracovníků v oblasti cestovního ruchu   
- zlepšení informovanosti a propagace města  v tuzemsku i zahraničí, jednotný a koordinovaný 

marketing statutárního  města Olomouce s dalšími organizacemi působícími v rámci 
Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu  

- rozvoj spolupráce soukromého a veřejného sektoru v oblasti CR 
 
 
STRATEGICKÉ OBLASTI ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA OLOMOUCE 
1. Infrastruktura cestovního ruchu –  ve řejná i podnikatelská sféra  
2. Produktová nabídka  cestovního ruchu  
3. Služby v oblasti cestovního ruchu -  veřejná i podnikatelská sféra  
4. Rozvoj lidských zdrojů  
5. Marketing a propagace  
6. Organizace cestovního ruchu 

 
 

Olomouc 

 
dob ře dostupná,  bezpe čná a kvalitn ě řízená destinace národního 

a mezinárodního cestovního ruchu, charakteristická:  
 

• komplexní nabídkou, vst řícností a profesionalitou poskytovatel ů  služeb 
• celoro čním aktivním cestovním ruchem, vycházejícím zejména  z městské, kulturní,  

poznávací, kongresové turistiky 
• bohatou provázanou nabídkou poznávacích, sakrálních , incentivních produkt ů 
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GLOBÁLNÍ CÍL IPRÚ OLOMOUC 
 
Zvýšení atraktivnosti území pro turisty a návšt ěvníky m ěsta zkvalitn ěním infrastruktury 
pro rozvoj cestovního ruchu a rozvojem služeb v ces tovním ruchu do roku 2013 
 
SPECIFICKÝ CÍL PRO AKTIVITU „PŘÍPRAVA, REALIZACE A KOORDINACE IPRÚ 
OLOMOUC 
1. Využití potenciálu území pro cestovní ruch a zvýšení atraktivity území pro cestovní ruch 

koordinací a realizací jednotlivých aktivit a projektů v oblasti podpory 3.1, 3.3.1 a 3.3.3 
 

 
SPECIFICKÉ CÍLE PRO OBLAST 3.1 
 
1. Zvýšení atraktivity území pro cestovní ruch stav ebními úpravami kulturních 

a technických památek a zajímavostí 
2. Zkvalitn ění dopl ňkové a návazné infrastruktury využívané pro cestovn í ruch 
 
 
SPECIFICKÉ CÍLE PRO OBLAST 3.3.1 
 
1. Zvýšení atraktivity území pro cestovní ruch zvýš ením kvality a kapacity ubytovacích 

zařízení  
2. Zvýšení atraktivity území pro cestovní ruch stav ebními úpravami kulturních 

a technických památek a zajímavostí 
3. Zvýšení atraktivity území pro cestovní ruch rozv ojem vybavenosti v oblasti sportu 

a rekreace 
 
SPECIFICKÉ CÍLE PRO OBLAST 3.3.3 
 
1.   Zvýšení atraktivity území pro cestovní ruch ro zvojem a obnovou infrastruktury pro  
       výstavnictví 
2.  Zvýšení atraktivity území pro cestovní ruch roz vojem a obnovou infrastruktury pro    

 kongresovou a incentivní turistiku  
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4.3. Popis aktivit naplňujících dosažení cílů a strategie řešení, včetně indikativního seznamu 
projektových záměrů 

 

Aktivita 
Číslo strategického cíle 1 
Název aktivity Příprava, realizace a koordinace IPRÚ Olomouc 

Stru čný popis aktivity a její 
zdůvodn ění 

V rámci této aktivity jsou realizovány činnosti související s tvorbou IPRÚ  
(vytvoření řídící struktury, informování veřejnosti, sběr projektových záměrů, 
jednání pracovní skupiny a řídícího výboru, zajištění dílčích analýz a studií 
potřebných k tvorbě IPRÚ, příprava a realizace veřejného projednání, žádost 
IPRÚ), koordinací a řízením IPRÚ  (činnost manažera IPRÚ - metodické 
vedení přípravy žádostí individuálních projektů, metodická pomoc 
k naplňování podmínek příjemce dotace, komunikace s partnery a řídícím 
orgánem, zajišťování jednání pracovní skupiny a řídícího výboru), 
monitorováním a hodnocením IPRÚ (zpracování monitorovacích zpráv, 
kontrola naplňování monitorovacích ukazatelů, kontrola realizace jednotlivých 
projektů), komunikací a publicitou  (informování veřejnosti, zajištění publicity) 
a dále strategickým hodnocením  IPRÚ. 
Tyto aktivity jsou nezbytné pro efektivní odborné a administrativní zajištění 
přípravy a realizace IPRÚ. 

Vliv na cílovou skupinu Informovanost veřejnosti a vhodných příjemců, metodická pomoc při přípravě 
projektů, koordinace rozvoje území 

Popis výchozího stavu 

Rozvoj cestovního ruchu na území města Olomouce byl koordinován pouze 
v úrovni poskytovaných služeb a produktů cestovního ruchu. V oblasti 
infrastruktury pro cestovní ruch existuje rozvojová koncepce v podobě 
strategického plánu rozvoje města Olomouce a mikroregionu Olomoucko. 

Popis cílových výsledk ů, 
výstup ů a dopad ů aktivity 

Ustavená řídící struktura 
Nově vytvořená pozice manažera IPRÚ 
Indikativní seznam projektových záměrů 
Veřejné projednání 
Předložená žádost IPRÚ Olomouc 

Vhodní p říjemci aktivity  
Statutární město Olomouc  

Objem finan čních 
prost ředků aktivity 

4.106.000 Kč 
Mzdové náklady na manažera IPRÚ 2008-2015: 3.350.000 Kč 
Základní technické vybavení (notebook, mobil, fotoaparát, tiskárna, 
dataprojektor) 
90.000 Kč 
Studie a analýzy (kvantifikační studie, analýza rizik, strategické hodnocení 
IPRÚ, atd.) 
250.000 Kč 
Vzdělávání manažera IPRÚ včetně cestovného  
120.000 Kč 
Materiál (administrativní zajištění jednání pracovní skupiny, řídícího výboru, 
veřejného projednání atd.) 
96.000 Kč 
Publicita IPRÚ (informování veřejnosti, inzerce, tiskové zprávy, tiskoviny) 
200.000 Kč 

Přepokládaná struktura 
financování 

Aktivita nebude financována  v rámci IPRÚ Olomouc, ale z oblasti podpory 4.2 
ROP SM.  
Předpoklad 100% dotace 

 

 

 

 



 
                                                            Integrovaný plán rozvoje území Olomouc 

 

Stránka 68 z 114 

 

AKTIVITA 1 
Číslo strategického cíle 2 

Název aktivity Vybudování a rozvoj jednotného informa čního a orienta čního systému 
ve městě Olomouci 

Stru čný popis aktivity a její 
zdůvodn ění 

� Vybudování jednotného systému značení turistických cílů, památek a 
památných domů, významných kulturních a správních institucí, říčních 
toků, informačních center, ubytovacích zařízení v rámci AHRČR,  
turistických a prohlídkových okruhů včetně propagačních materiálů, map, 
infoboxů a lightboxů, programových aplikací, který navazuje na první fázi 
realizace Informačního a orientačního systému města Olomouce 
financovaného z rozpočtu města v roce 2008. 

� Rekonstrukce, modernizace a stavební úpravy informačních center 
v návaznosti na budování jednotného městského informačního systému. 

 
Zdůvodnění: 
Absence  informačního  a orientačního systému ve městě je jednou z hlavních 
slabých stránek v rámci turistické infrastruktury a služeb ve SWOT analýze v 
Programu rozvoje cestovního ruchu města Ol. na období 2008-2013.  
 
Vybudováním a dořešením  informačního a orientačního systému včetně 
vyznačení nových turistických okruhů  a tras by byla odstraněna jedna 
z překážek a slabých stránek, jež se objevuje  v programu rozvoje. Tím bude 
zkvalitněna nabídka nejen pro návštěvníky města, ale i jeho obyvatele. 
 
Součástí značených turistických okruhů budou i památky, které budou 
rekonstruovány a zpřístupněny veřejnosti prostřednictvím aktivity 2,3 a 4. 

Vliv na cílovou skupinu 

Rozšíření informačního a orientačního systému, které navazuje na základní 
informační a orientační systém města poskytne domácím a zahraničním 
návštěvníkům a turistům přesnou, komplexní a vizuálně jednotnou navigaci 
v rámci turistické destinace města Olomouce 

Popis výchozího stavu 

Informační a orientační systém je základním prvkem infrastruktury cestovního 
ruchu v turistické destinaci. Efektivní informační a orientační systém se stává 
důležitým přínosem ekonomické prosperity průmyslu cestovního ruchu, 
zvyšuje u návštěvníka zážitek z cestovního ruchu a rovněž ho doprovází 
v průběhu návštěvy města/destinace, zabraňuje ztrátu orientace a povzbuzuje 
návštěvníka k delšímu pobytu.   
Úkolem informačního a orientačního systému (informační mapy, směrové 
tabule a informační panely/tabulky, infoboxy atd.) je poskytovat informace, 
které jsou nezbytné pro jasný a bezpečný doprovod nebo směrování 
návštěvníka po dobu jeho pobytu v destinaci.  
Současný informační a orientační systém ve městě Olomouci je zcela 
nevyhovující, jednotlivé prvky jsou ve špatném technickém stavu, systém je 
neúplný a umístění prvků nerespektuje hlavní turistické trasy. 
V sou časné dob ě probíhá p říprava realizace první fáze informa čního a 
orienta čního systému m ěsta Olomouce, jež obsahuje instalaci 
základního turistického a dopravního  zna čení, vítací tabule, infoboxy. 
Realizace bude financována z rozpo čtu m ěsta Olomouce. Instalace 
navazuje na  systém z let  1995 – 1997. Toto zna čení je již zcela 
nevyhovující, v mnoha p řípadech poškozeno.  
 
Z dotazníkového šetření překážek cestovního ruchu ve městě v rámci 
aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu města Olomouce na období 
2008-2013, byl jako jedna z hlavních překážek označován neut ěšený stav 
informa čního a orienta čního systému. Informační systém ve městě je 
nekompletní, zastaralý a poničený. 
 
Označení historických budov v m ěstské památkové rezervaci je dalším 
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slabým místem orientace návšt ěvníka , většina existujících označení je 
pouze v českém jazyce.  
 
Označení vodních toků, které je samozřejmostí v jiných městech ČR a 
v Evropě ve městě Olomouci chybí. 
 
Vhodnou příležitostí pro rozvoj cestovního ruchu se jeví vytvo ření systému 
městských prohlídkových  tras propojujících významné atraktivity a 
památky. 
 
Turistická informační centra jsou důležitým článkem praktické propagace 
města, regionu i celého státu. Jejích úkolem je především poskytovat 
návštěvníkům, domácím i zahraničním, všechny důležité informace. Rozvoji 
cestovního ruchu mohou dobře sloužit jen taková informační centra, která 
poskytují kvalitně zpracované informace v co nejširším spektru. Ve 
městě Olomouci působí 3 turistická informační centra. Informační centrum 
Olomouc (městské) v podloubí radnice se svou pobočkou na Sv.Kopečku, 
Tourist centrum (soukromé) ve Švédské ulici a Informační centrum (ČD) 
v budově hlavního vlakového nádraží. 
 
Počet informa čních center a cestovních kancelá ří specializujících se na 
Olomouc je nedostate čný, což vyplývá také z analytické části Programu 
rozvoje cestovního ruchu m ěsta Olomouce na období 2008-2013 . Ve 
městě se počet IC za poslední rok snížil. Zaniklo soukromé IC – Tourism 
centrum, které se nacházelo na Horním náměstí. Po jeho zániku došlo 
v průběhu minulého roku k vyšší návštěvnosti IC Olomouc a tím ke zvýšené 
poptávce po propagačních materiálech. Počet materiálů vzhledem 
k uvedeným skutečnostem nebyl dostačující.  

Popis cílových výsledk ů, 
výstup ů a dopad ů aktivity 

Výstupy: 
� Jednotný informační a orientační systém 
� Značené prohlídkové trasy 
� Infoboxy 
� Mapy 
� Rekonstruované prostory informačního centra 
Výsledky: 
� Komplexní a jednotná navigace v rámci turistické destinace  
Dopady: 
� Zvýšení počtu návštěvníku ve městě 
Kvantifikace je uvedena v tabulce č.34. 

Vhodní p říjemci aktivity  
Statutární město Olomouc, příspěvkové organizace města 

Objem finan čních 
prost ředků aktivity 12 mil.Kč  

Přepokládaná struktura 
financování 

Alokace 10 mil.K č 
Struktura financování  
Max 85% dotace , min 15% vlastní zdroje   
dotace = 10 mil.Kč, vlastní zdroje = 2 mil.Kč 

Vyhlášení výzvy Výzva č.1 - 01/2009 
Realizace projektů 2009 – 2010  

Indikativní seznam projekt ů 

Rekonstrukce IC Olomouc 4 mil.Kč 
Jednotný systém značení prohlídkových tras 1,7 mil.Kč 
Jednotný systém značení památek a památných domů 1,2 mil.Kč 
Jednotný systém značení ubytovacích a stravovacích zařízení 1,1 mil.Kč 
ZOO Olomouc – informační systém 2,38 mil.Kč   
Turistický multimediální průvodce Olomoucí pro mobilní telekomunikační 
technologie 2,38 mil.Kč  
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AKTIVITA 2 
Číslo strategického cíle 1 

Název aktivity Revitalizace významného historického území m ěsta Olomouce – areál 
Přemyslovského hradu a Václavské nám ěstí 

Stru čný popis aktivity a její 
zdůvodn ění 

Revitalizace veřejných prostranství (stavební úpravy objektů, povrchové 
úpravy zpevněných ploch, úpravy veřejné zeleně, osvětlení, mobiliář, 
dobudování infrastruktury turistického ruchu (vybudování expozice, parkování, 
informační středisko, veřejné WC)  
 
Zdůvodnění: 
Cílem aktivity je zapojení tohoto historicky významného území „olomouckého 
hradu“ do veřejného života města, spojeného s aktivitami Arcidiecézního 
muzea a církve, posílení atraktivity území pro návštěvníky města a turisty, 
prezentace kulturního dědictví širokému okruhu účastníků a posílení prestiže 
lokality v rámci města, kraje i arcidiecéze. 
Konkrétním úkolem je kromě revitalizace veřejných prostranství propojení 
relativně samostatných částí „olomouckého hradu“ pěšími vazbami a zapojení 
jejího nejbližšího okolí do infrastruktury vybavenosti území.   
Dle statistik návštěvnosti je právě Arcidiecézní muzeum nejnavštěvovanějším 
objektem cestovního ruchu ve městě a úpravy, které budou v jeho 
bezprostředním okolí provedeny, přispějí ke zkvalitnění zázemí pro 
návštěvníky města, ale také k rozšíření nabízených služeb cestovního ruchu 
v dané lokalitě. 
Neméně podstatným cílem aktivity je prodloužení délky pobytu návštěvníků 
města, kteří by díky lepší dostupnosti, kvalitnějším službám a rozšířené 
nabídce expozic strávili ve městě delší čas než doposud. 
Realizací této aktivity dojde k rozšíření produktové nabídky cestovního ruchu, 
která bude prezentována pod názvem Olomoucký hrad, který zahrnuje jednak 
Arcidiecézní muzeum, katedrálu Sv.Václava, Přemyslovský palác, Dómské 
návrší, park pod Dómem a další parkové plochy a přilehlé okolí. 

Vliv na cílovou skupinu 

Zatraktivnění lokality „olomouckého hradu“ zkvalitněním infrastruktury pro 
cestovní ruch a zpřístupněním a propojením této lokality s nejbližším okolím 
přinese domácím i zahraničním návštěvníkům a turistům lepší dostupnost a 
větší komfort v rámci poskytovaných služeb včetně informovanosti. 

Popis výchozího stavu 

„Olomouckým hradem“ je nazván nejvýznamnější ze tří vrcholků olomouckého 
kopce – dómské návrší, které hrálo v období raného českého státu rozhodující 
úlohu v politických, církevních a kulturních dějinách Moravy, a z hlediska 
historického patří k nejvýznamnějším lokalitám na území republiky. Její dávné 
osudy se dodnes nedaří jednoznačně interpretovat, přestože pozornost 
archeologů a historiků přitahuje tato lokalita již více než sto let. Jisté je to, že 
v polovině 11. století stál na dómském návrší kamenný hrad olomouckých 
Přemyslovců, který představoval moravský protějšek pražského královského 
hradu, a že poté, co zde byla biskupem Jindřichem Zdíkem dokončena 
katedrála svatého Václava, stalo se dómské návrší duchovním centrem 
Moravy. Spojením osudu dómského návrší s počátky přemyslovského státu i 
s počátky moravské církve vznikla tradice, ke které se po několik dalších 
staletí vztahovala prestiž města, dlouho nazývaného hlavním městem Moravy. 
V posledních letech se o posílení významu dómského návrší zasloužily 
především instituce stojící mimo organizační strukturu města: Muzeum umění 
Olomouc dokončilo velkorysou rekonstrukci kapitulního děkanství pro potřeby 
Arcidiecézního muzea, olomoucká Metropolitní kapitula již několik let zajišťuje 
neméně velkorysou rekonstrukci katedrály svatého Václava. Významnější 
investicí města, která souvisí s územím „olomouckého hradu“, je rekonstrukce 
parku pod dómem, která je k dnešnímu dni z větší části realizována. 
V současné době se Statutárnímu městu Olomouc naskýtá jedinečná 
příležitost navázat na enormní investice státu i církve do této historické části 
města a s finanční podporou Evropské unie revitalizovat široké území 



 
                                                            Integrovaný plán rozvoje území Olomouc 

 

Stránka 71 z 114 

 

související s dómským návrším, zahrnuté pod společný pojem „olomoucký 
hrad“. 
 

Popis cílových výsledk ů, 
výstup ů a dopad ů aktivity 

Výstupy: 
� Revitalizované venkovní plochy 
� Vytvoření nové expozice 
� Parkové úpravy 
� zkvalitnění parkovacích ploch a přístupových komunikací 

Výsledky: 
� Rekonstruovaná kulturní památka 
� Revitalizované historicky významné území města Olomouce 
� Nový produkt cestovního ruchu s názvem Olomoucký hrad 

Dopady: 
� Zvýšení návštěvnosti města rozšířením turisticky atraktivního území  
� Delší pobyty turistů ve městě 
� Posílení podnikatelských aktivit 

Kvantifikace je uvedena v tabulce č.34. 

Vhodní p říjemci aktivity  
Statutární město Olomouc 

Objem finan čních 
prost ředků aktivity 76 mil.Kč  

Přepokládaná struktura 
financování 

Alokace 40 mil.K č 
Struktura financování: 
Max.85% dotace, min.15% vlastní zdroje 
dotace = 40 mil.Kč, vlastní zdroje = 36 mil.Kč 

Vyhlášení výzvy 10/2009 
Realizace projektu 2010 – 2011 – 2012 

Indikativní seznam projekt ů  
Olomoucký hrad 76 mil.Kč 

 
 

AKTIVITA 3 
Číslo strategického cíle 1 

Název aktivity Stavební úpravy významné kulturní památky - Arcibis kupský palác – se 
záměrem zp řístupn ění památky pro cestovní ruch 

Stru čný popis aktivity a její 
zdůvodn ění 

Rekonstrukce, stavební úpravy, restaurování významné kulturní památky – 
Arcibiskupského paláce – za účelem zpřístupnění této církevní památky 
veřejnosti v obvyklých návštěvních hodinách včetně vytvoření zázemí pro 
návštěvníky a turisty (informační centrum – prodejna suvenýrů, sociální 
zařízení, atd.) a zázemí pro průvodce včetně zajištění propagace. 
Rekonstrukce se bude týkat vytvoření informačního centra v suterénu 
rezidence včetně prodejny suvenýrů, nových toalet a zázemí pro průvodce ze 
stávajících provozních prostor. Významnou rekonstrukcí bude i oprava fasády 
v průčelí rezidence. Byla v minulém století neodborně opravena tak, že nyní 
ohrožuje kolemjdoucí odpadáváním a proto je její oprava podmínkou otevření 
rezidence veřejnosti. Dále budou zrestaurovány exponáty – mobiliář (nábytek, 
obrazy, sochy, gobelín, stolní servisy aj.), provedené opravy (štuky, bourání 
zdiva, zpřístupnění odchozí trasy atd.) a výmalba prohlídkového okruhu 
(opravy štukové výzdoby včetně zlacení, opravy omítek a výmalba). V rámci 
prohlídkového okruhu bude tzv. Slavnostní dvorana nově ozvučena a 
zatemněna pro turisticko-kulturní projekce. 
Dále bude v rámci aktivity pořízena projekční technika, cizojazyčný 
elektronický průvodce, kamerový systém, rekonstrukce elektronického 
zabezpečení a pořízení nového vybavení pro turistický provoz (mobiliář – 
stoly, židle, lavice, papuče, běhouny aj.). Součástí aktivity bude i zajištění 
propagace – výroba reprezentativní publikace, dokumentárního filmu, 
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informačních publikací a letáků, upomínkových předmětů a webových stránek 
rezidence. 
 
Zdůvodnění: 
Arcibiskupský palác je výjimečnou církevní památkou na území města 
Olomouce, která je přístupná veřejnosti pouze výjimečně (při Dnech 
evropského dědictví nebo na objednávku). Přitom zájem o navštívení této 
památky podle poptávky cestovních kanceláří, v informačních centru nebo na 
veletrzích cestovního ruchu je obrovský, a to nejen ze strany domácích 
návštěvníků, ale i turistů z Rakouska, Polska či Německa. 
Zpřístupněním Arcibiskupského paláce vznikne v nabídce atraktivit města 
Olomouce nový produkt, který je svým charakterem jedinečný nejen svým 
významem, ale především v Olomouci zcela absentující expozicí zámeckého 
charakteru a proto jistě přispěje ke zvýšení návštěvnosti města. 
Na území města se nachází i další kulturní církevní památky, jejichž význam 
je však odlišný od předkládaného záměru zpřístupnění Arcibiskupské 
rezidence, která obohatí Olomouc o nově otevřenou významnou a rozsáhlou 
expozici. 
Vzhledem k tomu, že v Olomouci v současné době není mnoho památkových 
objektů, které by bylo možné navštívit, zpřístupnění Arcibiskupského paláce 
by napomohlo k vyššímu zájmu ze strany zahraničních návštěvníků o 
prohlídku paláce a tím i města Olomouce a přispělo by k prodloužení délky 
pobytu tuzemských a zahraničních návštěvníků ve městě. 

Vliv na cílovou skupinu 
Aktivita nabídne turistům a návštěvníkům města nový produkt v podobě 
prohlídky reprezentativních prostor vyhledávané církevní památky, která bude 
zpřístupněna v provozu běžném na hradech a zámcích. 

Popis výchozího stavu 

Arcibiskupský palác je výjimečnou církevní kulturní památkou na území města 
Olomouce a již od roku 1777 je sídlem arcibiskupa. Nachází se v blízkosti 
areálu Dómského návrší, kde se nachází Kostel sv.Václava, Přemyslovský 
palác a hojně navštěvované Arcidiecézní muzeum. Doposud si reprezentační 
sály Arcibiskupského paláce mohli individuální turisté prohlédnout jen 
výjimečně, např. při Dnech evropského dědictví nebo omezený počet dní 
v roce a to pouze v omezeném počtu osob. Poptávka turistů mnohonásobně 
převyšuje současné možnosti. Prohlídka je omezena jen na vybrané 
reprezentační sály. 
Arcibiskupský palác v sobě spojuje funkci administrativní, obytnou i část 
určenou pro cestovní ruch. Pro využití v cestovním ruchu je však třeba tyto 
funkce od sebe oddělit a sladit tak, aby jedna nebyla rušena druhou. Pro účely 
využití pro cestovní ruch je třeba také vytvořit nutné zázemí jak pro 
návštěvníky (pokladna, prodejna suvenýrů, sociální zařízení), tak zázemí pro 
průvodce.  
Arcibiskupský palác bude přístupný jako hrady a zámky v ČR. Tedy provoz 
květen-září každá den mimo Po, v období říjen – duben So+Ne, jinak na 
objednávku. 
Roční návštěvnost Arcibiskupského paláce je v současné době 
3.000 návštěvníků / za rok. Zvýšení návštěvnosti po rekonstrukci se odhaduje 
na 10-ti násobek. 

Popis cílových výsledk ů, 
výstup ů a dopad ů aktivity 

Výstupy: 
� Vybudování zázemí pro návštěvníky památky 
� Nově vytvořená pracovní místa 
� Vnitřní plocha rekonstruované kulturní památky 
� Rekonstrukce kulturní památky 
Výsledky: 
� Nově zpřístupněné sály (expozice) 
� Zvýšení počtu návštěvníku po prvním roce provozu 
Dopady: 
� Zvýšení počtu návštěvníků ve městě  
Kvantifikace je uvedena v tabulce č.34. 
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Vhodní p říjemci aktivity  
Vlastník kulturní památky  

Objem finan čních 
prost ředků aktivity 38,8 mil.Kč 

Přepokládaná struktura 
financování 

Alokace 25 mil.K č 
Struktura financování: 
Max 85% dotace, min 15% vlastní zdroje 
dotace = 25 mil.Kč, vlastní zdroje = 13,8 mil.Kč 

Vyhlášení výzvy 07/2008 
Realizace projektu 2008 – 2009 - 2010 

Indikativní seznam projekt ů Rekonstrukce vybraných částí Arcibiskupského paláce v Olomouci za účelem 
využití pro cestovní ruch 38,8 mil.Kč 

 

 

AKTIVITA 4 
Číslo strategického cíle 1 

Název aktivity 
Stavební úpravy významné kulturní památky – fortové  a bastionové 
pevnosti na území m ěsta Olomouce – za ú čelem vybudování nové 
expozice 

Stru čný popis aktivity a její 
zdůvodn ění 

Rekonstrukce, stavební úpravy kulturní památky – fortové a bastionové 
pevnosti – za účelem vzniku expozice prezentující Olomouc a její vojenskou 
historii 
 
Zdůvodnění: 
Cílem projektu je dosáhnout lepšího využití turistického potenciálu dosud 
nevyužitých kulturních památek a zvýšit příjmy z cestovního ruchu pro 
subjekty cestovního ruchu prostřednictvím vytvoření nové atraktivity města 
Olomouce, která je svým rozsahem, kvalitou, výjimečností  ojedinělým 
produktem cestovního ruchu v České republiky a ve střední Evropě 

Vliv na cílovou skupinu 
Aktivita nabídne turistům a návštěvníkům města nový produkt v podobě 
zpřístupnění památky spojené s vojenskou historií města včetně vytvoření 
nové expozice. 

Popis výchozího stavu 

Fortová pevnost Olomouc je jediný soubor fortových pevnostních objektů na 
území České republiky. Bastionových pevností bylo na území České republiky 
vybudováno několik, buď jako nová města Terezín a Josefov, nebo jako velká 
opevnění stávajících měst Hradec Králové, Uherské Hradiště, Praha, Brno a 
další. Výjimečnost věnce zachovaných fortů kolem města Olomouce vyniká při 
pohledu na mapu Evropy. Ve střední Evropě zaujímá Olomouc vynikající 
postavení, na trase sever – jih se podobné pevnosti stavěly v Polsku a severní 
Itálii, na západ od nás v Německu, Francii a Nizozemí.  
 
Olomouc a region disponuje 13 pevnostními památkami (převážně 
Císařsko-královské fortové pevnosti Olomouc) zapsanými v Ústředním 
seznamu kulturních památek ČR.  
 

Popis cílových výsledk ů, 
výstup ů a dopad ů aktivity 

Výstupy: 
� Rekonstrukce kulturní památky 
� Vnitřní plocha zrekonstruované kulturní památky 
� Nově vytvořená pracovní místa 
� Venkovní plocha zrekonstruované kulturní památky 
Výsledky: 
� Nově zpřístupněné sály (expozice) 
� Zvýšení počtu návštěvníku po prvním roce provozu 
Dopady: 
� Zvýšení počtu návštěvníků ve městě 
Kvantifikace je uvedena v tabulce č.34. 
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Vhodní p říjemci aktivity  
Vlastník kulturní památky  

Objem finan čních 
prost ředků aktivity 87,3 mil.Kč  

Přepokládaná struktura 
financování 

Alokace 25 mil. K č 
Struktura financování: 
Max. 60-85% dotace, min. 15-40% vlastní zdroje 
dotace = 25 mil.Kč ,vlastní zdroje = min. 3,75-10 mil.Kč 

Vyhlášení výzvy 11/2009 
Realizace projektu 2009 – 2010 - 2011 

Indikativní seznam projekt ů 

Muzeum olomoucké pevnosti, o.s 
Korunní pevnůstka –     rekonstrukce Prachárny 14,8 mil.Kč 

– rekonstrukce Strážnice 13,3 mil.Kč 
– vyhlídkový okruh na Korunní hradbě 2,5 mil.Kč 

Fort Radíkov, o.s. 
Fort Radíkov – rekonstrukce části fortu 32 mil.Kč 
Novara – sdružení při fortu XIII Olomoucké fortové a táborové pevnosti, o.s. 
Rekonstrukce a zpřístupnění fortu XIII Olomoucké fortové a táborové pevnosti 
24,7 mil.Kč 

 
 

 

Doložte finanční plány realizace každé výše uvedené aktivity. Finanční plán rozdělte podle 
jednotlivých let programového období. 

 
Finanční plány jednotlivých aktivit jsou uvedené v kapitole 5.1 

 
 
Popište vazbu na oblast podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby, kde mohou být IPRÚ 
zúženy aktivity pro podporu podnikatelských subjektů. 

 

Z analýzy Programu rozvoje cestovního ruchu města Olomouce na období 2008-2013 a 
z Kvantifikační analýzy potenciálu (lokalizačních předpokladů) cestovního ruchu provedené Katedrou 
regionální ekonomie a správy Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy Univerzity v Brně vyplynul 
nedostatek l ůžek v hromadných ubytovacích za řízeních a jejich nižší standard  oproti ostatním 
regionálním centrům a střediskům kongresového cestovního ruchu. 

 

 

 

AKTIVITA 1 + 2 
Číslo strategického cíle  1 

Název aktivity 

Zvýšení kvality a kapacity ubytovacích za řízení kategorie hotel v četně 
návazné infrastruktury a služeb formou: 

- výstavby hotelu t řídy *** a vyšší 
- rekonstrukce hotelu za ú čelem zvýšení t řídy na *** a vyšší 
- výstavby nebo rekonstrukce návazné infrastruktury –  

kongresové nebo konferen ční centrum 
Rekonstrukce a modernizace ubytovacích za řízení kategorie hotel, 
pension t řídy *** a vyšší v četně návazné infrastruktury a služeb za 
účelem zvýšení standardu       

Stru čný popis aktivity a její 
zdůvodn ění 

− Výstavba nových ubytovacích zařízení kategorie hotel třídy *** a vyšší 
včetně návazné infrastruktury s podmínkou následného získání certifikace 
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v  rámci  AHRCR  v dané třídě. 
− Rekonstrukce hotelu za účelem zvýšení třídy na *** a vyšší včetně 

návazné infrastruktury s podmínkou následného získání certifikace v 
rámci AHRCR  v dané třídě. 

− Výstavba nebo rekonstrukce návazné infrastruktury – kongresové nebo 
konferenční centrum 

 
Zdůvodnění: 
Nutnost výstavby  nových  ubytovacích zařízení kategorie hotel třídy *** a 
vyšší vychází z analýzy a následné SWOT analýzy Programu rozvoje 
cestovního ruchu města Olomouce na období 2008-2013, kde je 
v příležitostech uvedena podpora města pro výstavbu ubytovacích zařízení 
vyšší kategorie, které jsou dle statistik ubytování nejvíce využívanou kategorií 
ubytování při návštěvě města.   
 
 
Rekonstrukce, modernizace hotelu či pensionu třídy *** a vyšší za účelem 
zvýšení standardu včetně návazné infrastruktury s podmínkou následného 
získání certifikace v rámci AHRCR v dané třídě. 
 
Zdůvodnění: 
Nutnost rekonstrukce a modernizace hotelů a pensionů třídy *** a vyšší 
navazuje  na odstranění slabé stránky, která se objevila v Programu rozvoje 
cestovního ruchu města Olomouce na období 2008 – 2013 v části SWOT 
Analýza.  Výstupem analýzy je poptávka návštěvníků města po ubytování 
v hotelech či pensionech vyšší kategorie, tedy třídy *** a vyšší. Cílem 
rekonstrukce a modernizace je zlepšení nabízených služeb a rozšíření 
kapacity stávajících ubytovacích zařízení kategorie hotel a pension.  
 

 Vliv na cílovou skupinu 
Zvýšení nabídky a kvality ubytovacích a návazných služeb pro domácí i 
zahraniční návštěvníky a turisty včetně účastníků kongresů. 
 

Popis výchozího stavu 

Důležitým ukazatelem kvality ubytovací základny je její druhová struktura, 
zejména v souvislosti s ambicemi a potenciálem Olomouce jako centra 
kongresového a veletržního cestovního ruchu  národní až mezinárodní úrovně 
v ČR. Rozhodující podíl lůžek (2/3) je v hotelových zařízeních, z toho však 
necelých 20% ve vyšší kategorii hotelů ****. Nedostatek lůžkových kapacit 
v hotelech vyšší třídy  je značným handicapem Olomouce zejména pro další 
rozvoj kongresového a veletržního cestovního ruchu. 
 Podle Návrhu kategorizace kongresových měst/míst České republiky, patří 
Olomouc mezi kongresová města druhé volby. Tato města jsou 
charakterizována jako města, která se co do počtu míst v kongresových 
prostorech vyrovnají městům  první kategorie (Brno, Karlovy Vary, Liberec, 
Ostrava, Plzeň), nedisponují však dostatečnou ubytovací kapacitou v hotelech 
nejvyšších tříd.  
 
Nevyvážená struktura ubytovacích za řízení (chybí zařízení nejvyšší 
kategorie - **** a ***** hotely, *** a **** pensiony - na druhé straně levné a 
přitom kvalitní ubytování pro mladé lidi a rodiny s dětmi (ubytování pro méně 
náročnou klientelu), roste také poptávka po ubytování v kempu, které město 
Olomouc do současné doby na svém území nemá. 
Dle kategorie hotelů převládají ve městě v nabídce zařízení typu penzion (14), 
*** hotely (7) a **** hotely (4). 
 
Nedostatek ubytovacích kapacit se projevuje zejména v době konání akcí 
mezinárodního či nadnárodního charakteru, které se kumulují do jednoho 
termínu. 
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Podle statistiky návštěvnosti ubytovacích zařízení v průběhu roku vyplývá, že 
ubytovací zařízení jsou nejvíce obsazeny v měsících srpen, červen, duben a 
dále pak září a říjen. 
 
Nedostatek certifikovaných ubytovacích za řízení AHR ČR na základě 
oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení České republiky, které určují 
standard/třídu zařízení. 
 

Popis cílových výsledk ů, 
výstup ů a dopad ů aktivity 

Výstupy: 
� nové ubytovací zařízení – hotel třídy *** a vyšší 
� počet návazných služeb a infrastruktury 
� počet podpořených podniků cestovního ruchu 
� rekonstruované nebo modernizované ubytovací zařízení – hotel či 

pension třídy *** a vyšší 
Výsledky: 
� zvýšení ubytovací kapacity ve městě  
� počet nových lůžek 
� počet modernizovaných lůžek 
� využití kapacity ubytovacích zařízení – čisté využití lůžek 
� počet návštěvníků ubyt.zařízení po 1.roce provozu 
� soukromé spolufinancování MSP 

Dopady: 
� nově vytvořená pracovní místa 
� zvýšení počtu návštěvníků turistické oblasti 

 
Kvantifikace je uvedena v tabulce č.34. 
 

Vhodní p říjemci aktivity  
Podnikatelé v CR na území města Olomouce 

Objem finan čních 
prost ředků aktivity 391,9 mil. Kč 

Přepokládaná struktura 
financování 

Alokace 110 mil.K č    
Struktura financování: 
Dotace 40-60% , Vlastní zdroje 40-60%  

Projekty 

� Tourist centrum, s.r.o. – Výstavba ubytovací části hotelu Lafayette 
18,3 mil.Kč 

� Bohemian Fantasy, spol. s r.o. – incoming Penzion 41,6 mil.Kč 
� HOPR EKO, s.r.o. – Pension na Sokolské ulici 16,6 mil.Kč 
� HOTEL U PARKU, s.r.o. – Hotel u parku 100 mil.Kč 
� PLYNOMONT spol. s r.o. – Penzion Na Návsí 24,2 mil.Kč 
� Interreal CZ, s.r.o. - Penzion Villa Royale 9,9 mil.Kč 
� Hesperia Hotels – Hotel Hesperia přístavba 51,2 mil.Kč 
� Hotel Prachárna – Konferenční a wellness centrum Hotel Prachárna 

70 mil.Kč 
� Triangle Group, spol. s r.o. – Rozšíření hotelu Argone 39,2 mil.Kč 
� Luděk Fuchsa – Kulturně společenské centrum Holice – Na statku 

11,5 mil.Kč 
� RAKAS FLORA, spol. s r.o. – Kompaktní zateplovaní systém fasády 

hotelu 4 mil.Kč 
� Lázně Olomouc s.r.o. – Rekonstrukce prostor hotelu Flora na lázeňské 

zařízení 5,4 mil.Kč 
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AKTIVITA 3 
Číslo strategického cíle 3 

Název aktivity Rozvoj a obnova sportovních areál ů využitelných primárn ě pro 
cestovní ruch v četně návazné infrastruktury 

Stru čný popis aktivity a její 
zdůvodn ění 

Výstavba, rozšíření, modernizace sportovních a rekreačních areálů  
např. autokempu.  
 
Zdůvodnění: 
Všestranné využití volného času je v oblasti městského cestovního ruchu 
jednou ze stěžejních priorit všech rozvojových strategií turisticky atraktivních 
evropských měst. Důvodem je nejen změna v poptávce návštěvníků, ale i 
změna samotné demografické struktury návštěvníků (rostoucí segment 
zejména mladé generace). Z analýzy stávající nabídky sportovně-
rekreačních zařízení ve městě Olomouci vyplývá, že stále chybí více funkční 
sportovní areály, letní i krytá koupaliště, systém cyklotras městem, 
prohlídkové značené trasy a okruhy městem včetně kvalitního orientačního a 
naváděcího systému orientačních tabulí. 
 

Vliv na cílovou skupinu Rozšíření nabídky pro aktivní využití volného času 

Popis výchozího stavu 

V současné době v Olomouci chybí možnost sportovního a rekreačního 
vyžití nejen pro jeho návštěvníky, ale také pro obyvatele města. Ve městě je 
pouze jeden plavecký stadion. Chybí multifunkční sportovní hala, která by 
skýtala možnost vyžití pro návštěvníky města v odpoledních či večerních 
hodinách . Dále ve městě není kemp, po kterém je velká poptávka jak mezi 
klienty Informačního centra, tak také mezi návštěvníky  veletrhů, kterých se 
Olomouc účastní.  
Současný stav také potvrzuje analýza a SWOT Analýza v rámci Programu 
rozvoje cestovního ruchu města Olomouce na období 2008 – 2013. Z té 
vyplývá,  jako jedna z příležitostí,  posílení výstavby a   modernizace 
sportovních a rekreačních areálů včetně podpory vybudování kempu. 
 

Popis cílových výsledk ů, 
výstup ů a dopad ů aktivity 

Výstupy: 
� Počet nových nebo zrekonstruovaných zařízení využitých primárně pro 

CR 
� m2 venkovní plochy nových nebo zrekonstruovaných zařízení 
� m2 vnitřní plochy nových nebo zrekonstruovaných zařízení 

Výsledky: 
� zvýšení počtu sportovních a volnočasových zařízení ve městě 
� počet návštěvníků podpořeného zařízení po 1.roce provozu 

Dopady: 
� zvýšení počtu návštěvníků ve městě 
� nově vytvořená pracovní místa 

Kvantifikace je uvedena v tabulce č.34. 

Vhodní p říjemci aktivity  
Podnikatelé v CR na území města Olomouce 

Objem finan čních 
prost ředků aktivity 93,6 mil.Kč 

Přepokládaná struktura 
financování 

Alokace 20 mil.K č  
Struktura financování 
40-60% dotace EU, 40-60% vlastní zdroje 

 
� Olterm&TD Olomouc, a.s. – Venkovní areál Plaveckého stadionu 

33,6 mil.Kč 
� C&H Farm, a.s. – Rekonstrukce jezdeckého areálu 60 mil.Kč 
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AKTIVITA 4 
Číslo strategického cíle 2 

Název aktivity 
Stavební úprava kulturní památky,  technické památk y za účelem 
vybudování expozice, vybudování nové turistické zaj ímavosti v četně 
návazné infrastruktury  nebo zp řístupn ění památky pro cestovní ruch  

Stru čný popis aktivity a její 
zdůvodn ění 

Stavební úprava, rekonstrukce kulturní památky, technické památky,  
kulturní  či turistické zajímavosti se záměrem využití pro cestovní ruch 
včetně návazné infrastruktury . 
 
Turistická zajímavost - nová expozice atraktivní pro návštěvníky města, 
expozice spojená s ochutnávkou regionálního produktu či výrobou 
regionálních výrobků, předmětů a produktů   zajímavých pro tuzemské i 
zahraniční  turisty atd...  
 
Nedostatek expozic, které by prodloužily délku pobytu a zatraktivnily pobyt 
pro návštěvníka města je zmiňován a hodnocen jako jedna z překážek a 
slabých stránek cestovního ruchu ve městě v Programu rozvoje cestovního 
ruchu města Olomouce na období 2008-2013. Týká se to nejen nevyužitého 
antropogenního potenciálu města, kterým  jsou fortové pevnosti, církevní 
památky, platí to také pro  malý počet  prodejen suvenýrů, regionálních 
výrobků, předmětů a  produktů zajímavých pro turisty tuzemské i zahraniční 
v lokalitě  centra města.  

Vliv na cílovou skupinu 
Zatraktivnění nabídky pro návštěvníky města,  zvýšení finančních obratů 
z prodeje suvenýrů a regionálních produktů pro místní obchodníky a 
podnikatele.  

Popis výchozího stavu 

Nabídka antropogenního potenciálu je poměrně široká a tvoří základ 
nabídky pro návštěvníky města. Bohužel omezené otevírací doby památek 
brzdí rozvoj návštěvnosti města. Památky jsou mnohdy nepřístupné 
případně mají omezenou otevírací dobu. 
Zajímavou atraktivitou pro Olomouc by se v budoucnu mohla stát prohlídka 
technických památek – fortových pevností. V současné době je pouze jeden 
z fortů přístupný veřejnosti. 
V centru města se nachází mizivý počet prodejen, kde by si turisté mohli 
zakoupit různé druhy suvenýrů, propagační předměty,  regionální produkty.  
 

Popis cílových výsledk ů, 
výstup ů a dopad ů aktivity 

Výstupy: 
� Zrekonstruované památkové objekty 
� Vnitřní plocha zrekonstruovaných památek 
� Vnější plocha zrekonstruovaných památek 
Výsledky: 
� Počet návštěvníků podpořeného zařízení po 1.roce provozu 
� Nové expozice a turistické zajímavosti 
Dopady: 
� Nově vytvořená pracovní místa 
� Zvýšení počtu návštěvníků ve městě  
Kvantifikace je uvedena v tabulce č.34. 

Vhodní p říjemci aktivity  
Podnikatelé v CR na území města Olomouce, vlastníci památkových objektů 

Objem finan čních 
prost ředků aktivity 52 mil.Kč 

Přepokládaná struktura 
financování 

Alokace 10 mil.K č  
Struktura financování 
40-60% dotace, 40-60% vlastní zdroje 

Indikativní seznam 
projektových zám ěrů 

� Profi-tisk group, s.r.o. – Rekonstrukce NKP kruhová cihelna Slavonín  
52.3 mil.Kč 
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Vazba na podoblast podpory 3.3.3 Aquaparky, golfová hřiště, kongresová centra a výstaviště  

Vzhledem k tomu, že jednou z prioritních a nosných oblastí podpory cestovního ruchu je také 
výstavnictví , má město Olomouc zájem na podpoře image města spojeného právě s výstavnictvím 
a konkrétně s Výstavištěm Flora Olomouc. Podpora tohoto segmentu nabídky bude mít vždy synergické 
efekty pro rozvoj a prodloužení návštěvnosti. Jsou však potřebné i další impulzy – rozšíření výstavního 
areálu a jeho postupná modernizace s dalšími navazujícími aktivitami. 

 

Aktivita 

Číslo strategického cíle 1 (pro podoblast podpory 3.3.3) 

Název aktivity/projektu Rozvoj Výstaviště Flora 

Stru čný popis aktivity 

Cílem projektu je vybudování nového modernějšího areálu výstaviště 
regionálního charakteru, poskytující komplexní služby a zázemí jak 
návštěvníkům, tak i vystavovatelům z tuzemska a ze zahraničí, posílení 
a obnovení tradice výstavnictví a Flory Olomouc jako jediné a největší 
mezinárodní výstavy květin v ČR, a tím přispět ke zvýšení atraktivity 
/přitažlivosti/ a návštěvnosti města Olomouc a regionu jako zajímavé 
turistické destinaci v rámci ČR.  
 

Zdůvodn ění 

Velikostí výstavní plochy (4 000 až 7 000 m2) a počtem každoročně 
uspořádaných akcí (v průměru 14 výstav za rok) se do kategorie 
středisek s regionálním významem veletržního cestovního ruchu 
dostávají města České Budějovice, Litoměřice, Olomouc   a Ostrava. To 
je jasným a pádným důvodem považovat podporu aktivit veletržní tradice 
jako jednu z priorit IPRÚ Olomouce.  

Objem finan čních prost ředků 
aktivity/projektu 290 mil.Kč 

Přepokládaná struktura 
financování Interven čního 
programu 

Projekt Rozvoj Výstaviště Flora Olomouc lze financovat  prostřednictvím 
Regionálního operačního programu Střední Morava (ROP SM) a to v 
rámci oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center  
a oblasti podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby, podoblast 
podpory 3.3.3 Aquaparky, golfová hřiště, kongresová centra a výstaviště. 
 
40 % ERDF / 60 % veřejné zdroje 

 
Navazující prioritou by měla být bezesporu podpora rozvoje kongresového cestovního ruchu . Tato 
aktivita se objevuje ve strategických rozvojových dokumentech mnoha našich měst, ovšem často jen 
v pozici zbožných přání. Při zhodnocení stávají domácí a zahraniční konkurence má u nás vážné 
šance jen pár měst – Praha, Brno, Ostrava, Plzeň a Olomouc jednoznačně, v dalším pořadí pak 
Liberec, České Budějovice a Hradec Králové. Podpora tohoto důležitého segmentu nabídky 
v Olomouci je rovněž strategická, Olomouc jako historické a univerzitní město má mnohé konkurenční 
výhody v celém regionu Moravy, ale musí je významně podpořit. Zejména je potřebné v brzké 
budoucnost zlepšit kapacitně nabídku kvalitního hotelového ubytování a dalších kongresových center 
a to i ve spoluprácí s Palackého univerzitou.  

Aktivita 

Číslo strategického cíle  2 (pro podoblast podpory 3.3.3) 

Název aktivity/projektu Kongresová centra 
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Stru čný popis aktivity 

Podle Návrhu kategorizace kongresových měst/míst, patří Olomouc mezi 
kongresová města druhé volby. Tato města jsou charakterizována jako 
města, která se co do počtu míst v kongresových prostorech vyrovnají 
městům první kategorie (Brno, Karlovy Vary, Liberec, Ostrava, Plzeň), 
nedisponují však dostatečnou ubytovací kapacitou v hotelech nejvyšších 
tříd. Chybí kapacity konferenčních míst pro rozvoj kongresové a 
incentivní turistiky ve městě. 
 
Tato aktivita je zaměřena na rozvoj kongresové a incentivní turistiky ve 
městě, vybudování potřebného zázemí a kapacit. 

Objem finan čních prost ředků 
aktivity/projektu 300 mil.Kč 

Zdůvodn ění 

Základem hodnocení významnosti středisek pro kongresový cestovní 
ruch jsou nejčastěji  informace o potenciálních kongresových zařízeních, 
a to kapacita zařízení (počet účastníků) a pořádané akce. Do kategorie 
střediska mezinárodního významu spadá pouze Praha. 

Středisky nadregionálního významu z hlediska kongresového cestovního 
ruchu jsou Brno, Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Olomouc , Ostrava, 
Plzeň, Hradec Králové a Špindlerův Mlýn, kde kapacita zařízení pro 
pořádání kongresů překračuje jeden tisíc účastníků a konají se zde 
pravidelná domácí setkání, které jsou střídány „nepravidelnými“ 
mezinárodními akcemi. Velkým pozitivem Olomouce v tomto kontextu je 
její chápání jako jednoho z nejvýznamnějších univerzitních měst v ČR a 
tradiční využití univerzitního vědeckého potenciálu, přednáškového 
zázemí (kongresové sály, ubytování), apod. Naopak určitým nedostatkem 
Olomouce je menší počet disponibilních lůžek v hromadných ubytovacích 
zařízeních proti uvedeným městům i jejich nižší standard. Podporu 
kongresového cestovního ruchu tak lze považovat  za další prioritní 
oblast v rámci IPRÚ.   

Přepokládaná struktura 
financování Interven čního 
programu 

Oblast podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby, podoblast 
podpory 3.3.3 Aquaparky, golfová hřiště, kongresová centra a výstaviště 
40 % ERDF / 60 % veřejné zdroje 

 

Předkladatel IPRÚ může v této části uvést i indikativní seznam projektových záměrů a to dle jednotlivých 
aktivit naplňujících cíle IPRÚ 

Tabulka 36: Indikativní seznam projektových zám ěrů 
Číslo 

projekto
-vého 

záměru 

Název projektového záměru 

Předpokládané 
způsobilé výdaje 

projektového 
záměru v Kč 

Období 
realizace 

projektového 
záměru 

Oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj CR  
I. Vybudování a rozvoj jednotného informa čního systému ve m ěstě Olomouci 
Alokace na aktivitu 10 mil.Kč na aktivitu 
1. Rekonstrukce IC Olomouc 4 000 000 2008 
2. Jednotný systém značení prohlídkových tras 1 731 450 2008 - 2009 
3. Jednotné značení památek a památných domů 1 200 000 2008 - 2009 
4. Jednotný systém značení ubytovacích zařízení 

členů AHR v Olomouci 1 100 000 2008 - 2009 

5. Turistický multimediální průvodce Olomoucí pro 
mobilní telekomunikační technologie 

2 380 000 2009 - 2010 

6. Informační systém ZOO Olomouc 2 380 000 2008 
II.  Revitalizace významného historického území m ěsta Olomouce – areál P řemyslovského 
hradu a Václavské nám ěstí 
Alokace na aktivitu 43 mil.Kč na aktivitu 
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7. Olomoucký hrad 76 000 000 2009 - 2010 
III. Stavební úpravy významné kulturní památky – Ar cibiskupský palác – se zám ěrem 
zpřístupn ění památky pro cestovní ruch 
Alokace na aktivitu 27 mil.Kč na aktivitu   
8. Rekonstrukce vybraných částí Arcibiskupského 

paláce v Olomouci za účelem využití pro cestovní 
ruch 

38 800 000 2008 - 2010 

IV. Stavební úpravy významné kulturní památky – for tové a bastionové pevnosti na území m ěsta 
Olomouce – za ú čelem vybudování nové expozice 
Alokace na aktivitu 20 mil. Kč 
9. Korunní pevnůstka – rekonstrukce Prachárny, 

Strážnice, vyhlídkový okruh na Korunní hradbě 
30 600 000 2009 - 2012 

10. Fort Radíkov – rekonstrukce části fortu 32 000 000 2009 - 2012 
11. Rekonstrukce a zpřístupnění fortu XIII Olomoucké 

fortové a táborové pevnosti 
24 700 000 2009 - 2012 
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4.4. Popis očekávaných výsledků a výstupů, včetně kvantifikace cílů a definování relevantních 
indikátorů 

 

INDIKÁTORY VÝSTUPU 

Indikátory 
Název indikátoru Počet projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu 
Měrná jednotka projekt 
Výchozí hodnota 0 
Plánovaná hodnota 6 
Popis indikátoru Počet projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu 
Popis zp ůsobu m ěření Počet realizovaných projektů  

Zdroj m ěření  Smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt, 
monitorovací zprávy 

Periodicita m ěření Průběžně 
 

Indikátory 
Název indikátoru Počet zrekonstruovaných kulturních nebo památkových objektů 
Měrná jednotka objekt 
Výchozí hodnota 0 
Plánovaná hodnota 3 
Popis indikátoru Počet zrekonstruovaných kulturních nebo památkových objektů 

Popis zp ůsobu m ěření Počet projektů zaměřených na rekonstrukci památkových 
objektů  

Zdroj m ěření  Smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt, 
monitorovací zprávy 

Periodicita m ěření Průběžně  
 

Indikátory 

Název indikátoru Počet nových nebo zrekonstruovaných zařízení využitelných 
primárně pro cestovní ruch 

Měrná jednotka zařízení 
Výchozí hodnota 0 
Plánovaná hodnota 2 

Popis indikátoru 
Počet nových nebo zrekonstruovaných zařízení pro aktivní, 
kulturně-poznávací formy cestovního ruchu, lázeňství, 
výstavnictví, informační servis a sportovní účely 

Popis zp ůsobu m ěření Počet projektů zaměřených na zařízení využitelná primárně pro 
cestovní ruch 

Zdroj m ěření  Smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt, 
monitorovací zprávy 

Periodicita m ěření Průběžně  
 

Indikátory 
Název indikátoru Počet nových nebo zrekonstruovaných informačních center 
Měrná jednotka Informační centrum 
Výchozí hodnota 0 
Plánovaná hodnota 3 
Popis indikátoru Počet nových nebo zrekonstruovaných informačních center 
Popis zp ůsobu m ěření Počet projektů zaměřených na informační centra 

Zdroj m ěření  Smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt, 
monitorovací zprávy 

Periodicita m ěření Průběžně  
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INDIKÁTORY VÝSLEDKU 

Indikátory 

Název indikátoru Počet návštěvníků podpořeného zařízení po prvním roce 
provozu 

Měrná jednotka Návštěvník 
Výchozí hodnota 0 
Plánovaná hodnota 13.000 

Popis indikátoru Počet návštěvníků podpořeného zařízení po prvním roce 
provozu 

Popis zp ůsobu m ěření Statistika počtu návštěvníků jednotlivých zařízení 
Zdroj m ěření  Prodané vstupenky, evidence návštěvníků 
Periodicita m ěření Monitorovací zprávy 
 Průběžně  
 

Indikátory 
Název indikátoru Počet nových expozic 
Měrná jednotka počet 
Výchozí hodnota 0 
Plánovaná hodnota 1 
Popis indikátoru Počet nových expozic v podpořených zařízeních 
Popis zp ůsobu m ěření Počet projektů zaměřených na vytvoření nových expozic 

Zdroj m ěření  Smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt, 
monitorovací zprávy, projektová dokumentace 

Periodicita m ěření Průběžně  
 

INDIKÁTORY DOPADU 

Indikátory 
Název indikátoru Zvýšení počtu návštěvníků turistické oblasti 
Měrná jednotka procento 

Výchozí hodnota 
261.110 = 100% 
Počet přenocovaných v hromadných ubytovacích zařízeních ve 
městě Olomouci za rok 2007 

Plánovaná hodnota 105% 

Popis indikátoru Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních ve 
městě Olomouci 

Popis zp ůsobu m ěření Pravidelná statistika, kterou provádí statutární město Olomouc 
ve spolupráci s hromadnými ubytovacími zařízeními ve městě 

Zdroj m ěření  Hromadná ubytovací zařízení ve městě Olomouc 
Periodicita m ěření ročně 
 

 

INDIKÁTORY PRO AKTIVITU P ŘÍPRAVA, REALIZACE A KOORDINACE IPRÚ OLOMOUC  
INDIKÁTORY VÝSTUPU 

Indikátory 
Název indikátoru Počet podaných žádostí IPRÚ Olomouc 
Měrná jednotka kus 
Výchozí hodnota 0 
Plánovaná hodnota 1 

Popis indikátoru Počet předložených žádostí IPRÚ Olomouc do vyhlášené výzvy 
v oblasti podpory 3.1 

Popis zp ůsobu m ěření Potvrzení o převzetí tištěné projektové žádosti 
Zdroj m ěření  Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava 
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Periodicita m ěření Po ukončení výzvy 
 

INDIKÁTORY VÝSLEDKU 

Indikátory 
Název indikátoru Počet realizovaných IPRÚ Olomouc 
Měrná jednotka Počet 
Výchozí hodnota 0 
Plánovaná hodnota 1 

Popis indikátoru Počet realizovaných IPRÚ a čerpání alokace určené pro IPRÚ 
Olomouc 

Popis zp ůsobu m ěření Zprávy o realizaci individuálních projektů 
Zdroj m ěření  Monitorovací zprávy 
Periodicita m ěření Průběžně 
 

INDIKÁTORY DOPADU 

Indikátory 
Název indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst 
Měrná jednotka Počet 
Výchozí hodnota 0 
Plánovaná hodnota 1 

Popis indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst v souvislosti 
s přípravou, realizací a koordinací IPRÚ Olomouc 

Popis zp ůsobu m ěření Monitorovací zprávy 
Zdroj m ěření  Pracovní smlouvy, náplně práce, mzdové listy 
Periodicita m ěření Průběžně 
 

 

 

 

Tabulka 37: P řehled indikátor ů pro oblast podpory 3.1, 3.3.1 a 3.3.3 

  Oblast podpory 
 3.1 

Oblast podpory 3.3.1  Oblast podpory 
3.3.3 

Aktivity  1 2 3 4 1+2 3 4 1 2 

Druh indikátoru 
Měrná 
jednotka 

 

Indikátory výstupu  
Počet projektů zaměřených 
na rozvoj cestovního ruchu 

Počet/ 
projekt 

3 1 1 1 4 2 2 1 1 

Počet nových nebo 
zrekonstruovaných 
kulturních nebo 
památkových objektů 

Počet/ 
památka 

0 1 1 1 0 0 1 0 0 

Počet nových nebo 
zrekonstruovaných zařízení 
využitých primárně pro 
cestovní ruch 

Počet/ 
zařízení 

0 0 1 1 4 2 2 1 1 

Počet nových nebo 
zrekonstruovaných IC 

Počet/IC 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

Počet podpořených podniků 
cestovního ruchu 

Počet/ 
podnik 

0 0 0 0 4 2 2 1 1 

Počet projektů modernizace 
či rozšíření ubytovacích 
zařízení 

Počet/ 
projekt 

0 0 0 0 4 0 0 0 0 
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Počet nových nebo 
zrekonstruovaných 
sportovních a rekreačních 
zařízení 

Počet/ 
zařízení 

0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Počet nových nebo 
zrekonstruovaných zařízení 
pro výstavnictví 

Počet/  
Zařízení 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Počet nových nebo 
zrekonstruovaných zařízení 
pro kongresovou turistiku 

Počet/ 
zařízení 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Indikátory výsledku  
Počet návštěvníků 
podpořeného zařízení po 
prvním roce provozu 

Počet/ 
návštěvník 

0 0 10 
tis 

3 
tis. X X X X X 

Počet nových expozic 
Počet/ 
expozice 

0 0 0 1 0 0 1 0 0 

Soukromé spolufinancování 
MSP 

Mil.EUR 0 0 0 0 4 0,5 0,25 7 7 

Počet návštěvníků 
podpořeného ubytovacího 
zařízení po prvním roce 
provozu 

Počet/ 
návštěvník 

0 0 0 0 X 0 0 0 0 

Počet nově vybudovaných 
lůžek 

Počet/ 
Lůžko 0 0 0 0 X 0 0 0 0 

Počet modernizovaných 
lůžek 

Počet/ 
lůžko 

0 0 0 0 X 0 0 0 0 

Indikátory dopadu 
Zvýšení počtu návštěvníků 
turistické oblasti 

% 5 

Počet nově vytvořených 
pracovních míst 

Počet/ 
pracovní 
místo 

0 X X X X X X X X 

Pozn:indikátor označený X bude specifikován po předložení individuálních projektů v rámci aktivity  

 
Indikátory pro aktivitu P říprava, realizace a koordinace IPRÚ Olomouc 
Indikátory výstupu 
Žádost podaných žádostí 
IPRÚ Olomouc 

počet 
1 

Indikátory výsledku 
Počet realizovaných IPRÚ 
Olomouc 

počet 
1 

Indikátory dopadu 
Počet nově vytvořených 
pracovních míst 

počet 
1 
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4.5. Časový harmonogram a návaznost jednotlivých aktivit 
 

Harmonogram IPRÚ 
Datum zahájení p řípravy IPRÚ 12/2007 
Datum zahájení realizace IPRÚ 07/2008 
Datum ukon čení realizace IPRÚ 31.7.2015 

Vyhlášení specifické výzvy na 
předkládání projekt ů do IPRÚ 

Výzva na aktivitu 1 – 01/2009 (Dotace 10 mil.Kč) 
Výzva na aktivitu 2 – 10/2009 (Dotace 40 mil.Kč) 
Výzva na aktivitu 3 – 07/2008 (Dotace 25 mil.Kč) 
Výzva na aktivitu 4 – 04/2009 (dotace 25 mil.Kč) 

Popis časové realizace IPRÚ 

Aktivita č.1 
Vyhlášení výzvy 01/2009 - bude dokončena projektová příprava 
Realizace projektů 08/2009 – 12/2010 
 
Aktivita č.2 
Vyhlášení výzvy 10/2009 - bude dokončena projektová příprava 
Realizace projektů 05/2010 – 12/2012 
 
Aktivita č.3 
Vyhlášení výzvy 07/2008 - bude dokončena projektová příprava 
realizace projektů může být zahájena již v roce 2008 
Realizace projektů 10/2008 – 12/2010 
 
Aktivita č.4 
Vyhlášení výzvy 04/2009 – bude dokončena projektová příprava 
Vlastníci kulturních památek budou moci doložit dvouletou historii 
Realizace projektů 10/2009 – 12/2011 

 
Plán aktivit 2007 2008 2009 2010 2011 

Příprava, realizace a 
koordinace IPRÚ 

                    

Realizace aktivity 1                     

Realizace aktivity 2                     

Realizace aktivity 3                     

Realizace aktivity 4                     

 
Plán aktivit 2012 2013 2014 2015 

Příprava, realizace a 
koordinace IPRÚ 

              

31
.7

.2
01

5  

Realizace aktivity 1                 

Realizace aktivity 2                 

Realizace aktivity 3                 

Realizace aktivity 4                 
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 Tabulka 38: Harmonogram p řípravy IPRÚ Olomouc 

Datum 
dokon čení

Činnost KDO

11.2.2008
Vyvěšení na internet oznámení o přijímání projektových záměrů 
ostatních subjektů na území města do 20. 2.

Odbor evropských 
projektů

do 15. 2. 2008 Zpracování Jednacího řádu RARSM

22.2.2008
Odevzdání důvodové zprávy do RMO na schválení složení řídící 
struktury IPRÚ Olomouc

Odbor evropských 
projektů

22.2.2008
Odevzdání důvodové zprávy do RMO na schválení Programu rozvoje 
cestovního ruchu

Odbor vnějších 
vztahů a informací

22.2.2008 Předložení projektových záměrů IPRÚ Olomouc pracovní skupině Projektový tým

do 25. 2. 2008 Popis realizace partnerství RARSM

do 25. 2. 2008 Analýza rizik RARSM

do 25. 2. 2008 Horizontální témata ve vztahu k IPRÚ Olomouc RARSM

25.2.2008 Dopracování konceptu IPRÚ Olomouc Projektový tým

26.2.2008 Jednání Rady města Olomouce

26.2.2008 Vyvěšení konceptu IPRÚ Olomouc na internet Projektový tým

3.3.2008 Jednání Řídícího výboru k projektovým záměrům IPRÚ Olomouc

3.3.2008 Projednání konceptu IPRÚ Olomouc v pracovní skupině

4.3.2008 Veřejné projednání RARSM

11.3.2008 Ukončení přijímání připomínek veřejnosti ke konceptu IPRÚ Olomouc RARSM

18.3.2008 Jednání Řídícího výboru k IPRÚ Olomouc

21.3.2008
Odevzdání důvodové zprávy do RMO ke schválení konečné verze 
IPRÚ Olomouc

Projektový tým

25.3.2008 Jednání Rady města Olomouce

31.3.2008
Odevzdání konečné verze IPRÚ na Oddělení řízení projektů Úřadu 
Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Projektový tým

Harmonogram vypracování IPRÚ Olomouc
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4.6. Popis administrativní kapacity a způsobu řízení IPRÚ 
 
Pro účely efektivního odborného a administrativního zajištění přípravy a realizace IPRÚ Olomouc byla 
ustanovena řídící strukturu IPRÚ Olomouc a byly jasně vymezeny kompetence a odpovědnosti 
v rámci této řídící struktury. Schéma řídící struktury IPRÚ Olomouc je následující 
 
� Řídící výbor IPRÚ Olomouc 
� Pracovní skupina IPRÚ Olomouc 
� Manažer/koordinátor IPRÚ Olomouc 

 
 
 
Řídící výbor IPRÚ Olomouc – nejvyšší výkonný a rozhodovací orgán přípravy a realizace IPRÚ 
(podléhá RMO) 
 
Rozsah kompetencí: 

- řídit, dohlížet a kontrolovat provádění aktivit přípravy a realizace IPRÚ 
- navrhovat zřízení pracovní skupiny IPRÚ 
- schvalovat harmonogram a obsah aktivit přípravy IPRÚ 
- být informován o všech aktivitách a výstupech pracovní skupiny IPRÚ 
- vznášet připomínky k výstupům pracovní skupiny IPRÚ a vyžadovat nápravu nedostatků 
- účastnit se na jednáních pracovní skupiny IPRÚ 
- připomínkovat dílčí výstupy IPRÚ 
- schvalovat výběr aktivit a konečnou podobu IPRÚ 
- předložit IPRÚ ke schválení v RMO a doporučit RMO předložit IPRÚ do vyhlášené výzvy 
- předložit RMO ke schválení Smlouvu o poskytnutí dotace na koordinaci IPRÚ a její případné 

dodatky 
- schvalovat změny IPRÚ Olomouc a předložit RMO ke schválení žádosti o podstatné změny 

IPRÚ 
- schvalovat průběžné zprávy a závěrečnou zprávu k realizaci IPRÚ Olomouc 

 
Rozsah odpov ědnosti: 

- řádné a včasné splnění aktivit nutných pro přípravu a realizaci IPRÚ v souladu s pokyny pro 
přípravu IPRÚ a podmínkami Smlouvy o poskytnutí dotace 

- v rámci přípravy IPRÚ za veřejné projednání, zapojení partnerů během tvorby IPRÚ a 
připomínkování IPRÚ a předložení konečné podoby IPRÚ RMO 

- řízení a kontrola aktivit pracovní skupiny 
- řešení problémů při přípravě a realizaci IPRÚ 
- včasné a úplné informování RMO o přípravě a realizaci IPRÚ 
- zajištění provedení strategického hodnocení IPRÚ Olomouc k 31.7.2010 
- zajištění udržitelnosti výstupů a výsledků IPRÚ Olomouc po dobu 5 let ode dne finančního 

ukončení IPRÚ Olomouc 
 
Složení:  
Za zadavatele:   Martin Novotný 
   Ing. Vladimír Pokorný 
   RNDr. Ladislav Šnevajs 
    
Za zpracovatele: Mgr. Josef Línek 
   Ing. Radovan Sítek 
 
Manažer IPRÚ Olomouc: 1 pracovník odboru evropských projektů (bez hlasovacího práva) 
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První jednání Řídícího výboru proběhlo dne 3.3.2008. Na svém ustavujícím jednání schválil Řídící 
výbor jednací řád, zvolil předsedu a dále se zabýval projektovými záměry v oblasti podpory 3.1 a 
3.3.1. Řídící výbor také zhodnotil návrh pracovní skupiny na vymezení aktivit IPRÚ a návrh na 
rozdělení dotací na jednotlivé aktivity. 
Druhé jednání řídícího výboru se uskutečnilo dne 18.3.2008. Řídící výbor se zabýval konečným 
návrhem vymezení aktivit v oblasti podpory 3.1 a 3.3.1 a rozdělení finančních prostředků na jednotlivé 
aktivity, včetně jejich časového harmonogramu. Jednání se zúčastnili zástupci předkladatelů 
projektových záměrů (které byly pracovní skupinou doporučena jako prioritní), aby představili cíl 
projektu a jeho připravenost. 
Konečnou podobu IPRÚ Olomouc pak na základě doporučení Řídícího výboru schválila Rada města 
Olomouce dne 25.3.2008. 
 
 
Pracovní skupina pro p řípravu IPRÚ Olomouc  – hlavní poradní orgán přípravy IPRÚ 
 
Rozsah kompetence: 

- připravit podklady pro rozhodování Řídícího výboru IPRÚ Olomouc 
- připomínkovat dílčí výstupy IPRÚ Olomouc 
- připomínkovat nastavení aktivit a finančních alokací 
- připomínkovat zařazení projektových námětů na indikativní seznam  
- vyjadřovat se ke skutečnostem na žádost Řídícího výboru IPRÚ  
- diskutovat v rámci Pracovní skupiny IPRÚ a tvořit stanoviska za Pracovní skupinu IPRÚ            

 
Rozsahu odpov ědnosti: 

- informovat o činnosti pracovní skupiny IPRÚ Olomouc všechny instituce a subjekty, jež jsou 
zastoupeny v pracovní skupině IPRÚ Olomouc 

- zprostředkovávat zpětnou vazbu od jednotlivých subjektů a institucí vůči pracovní skupině 
IPRÚ Olomouc a Řídícímu výboru IPRÚ Olomouc 

- řádné a včasné plnění úkolů zadaných Řídícím výborem IPRÚ Olomouc 
 
Složení: 
Složení pracovní skupiny IPRÚ Olomouc logicky navazuje na složení pracovní skupiny pro aktualizaci 
Programu rozvoje cestovního ruchu města Olomouce na období 2008 - 2013, neboť Program rozvoje 
cestovního ruchu města Olomouce na období 2008 - 2013 je výchozím dokumentem pro přípravu a 
zpracování IPRÚ a splňuje dále podmínku naplnění principu partnerství při přípravě IPRÚ Olomouc. 
Jednotliví členové byli osloveni k účasti v pracovní skupině a  složení pracovní skupiny bylo schváleno 
Radou města Olomouce. 
 
Ing. Vladimír Pokorný – náměstek primátora SmOl 
RNDr. Jan Holpuch, Ph.D – člen Rady města Olomouce 
Mgr. Karin Oklešťková – vedoucí oddělení cestovního ruchu Odboru vnějších vztahů a informací 
MmOl 
Mgr. Miloslava Nováková - oddělení cestovního ruchu Odboru vnějších vztahů a informací MmOl 
Bc. Jitka Lučanová – vedoucí oddělení informační centrum Olomouc  
Mgr. Josef Línek – vedoucí odboru vnějších vztahů a informací MmOl 
Mgr. Barbora Králíková - předsedkyně komise cestovního ruchu  
Michal Kovář - člen komise cestovního ruchu  
Mgr. Djamila Králíková – ředitelka Sdružení cestovního ruchu  Střední Morava 
Alena Křetínská – vedoucí oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu Olomouckého kraje  
Ing. Halina Kotíková - UP Olomouc  
RNDr. Ivan Marek - m- ARK  
Eva Hrušková - hotel Flora  
Hana Labská - ZOO Olomouc 
Mgr. Miroslav Petřík – místopředseda Sdružení cestovního ruchu Střední Morava  
Ing. Jitka Brabcová, Ph.D. – vedoucí oddělení vnějších vztahů Krajského úřadu Olomouckého kraje 
Mgr. Chupík František - Národní památkový ústav Olomouc 
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Ing. Radovan Sítek – vedoucí odboru evropských projektů MmOl 
Ing. Jana Nováková – oddělení hospodářského rozvoje Odboru koncepce a rozvoje MmOl  
Mgr. Štěpán Sittek – Arcibiskupství olomoucké 
Ing. Lucie Vyroubalová – odbor evropských projektů 
 
 
 
Manažer / koordinátor IPRÚ Olomouc  – v rámci řídící struktury musí být stanoveno, kdo bude 
manažerem IPRÚ, kdo jej jmenuje a komu bude odpovědný a jaké má kompetence 
 
Rozsahu kompetence: 

- podnět ke svolání Řídícího výboru na základě potřeby vyplývající z přípravy a realizace IPRÚ 
- komunikace s poskytovatelem dotace ŘO ROP Střední Morava 

 
Rozsahu odpov ědnosti: 

- informování veřejnosti o přípravě a realizaci IPRÚ  
- účast na jednáních Řídícího výboru a jejich technické zabezpečení 
- zajištění zápisu z jednání Řídícího výboru, rozeslání všem členům a zveřejnění na webových 

stránkách města Olomouce 
- monitorování IPRÚ jako celku a předkládání monitorovacích zpráv o realizaci IPRÚ ke 

schválení ŘO ROP Střední Morava 
- koordinace a kontrola aktivit jednotlivých partnerů zapojených do IPRÚ Olomouc 
- poskytování metodické pomoci partnerům při realizaci projektů 
- průběžný monitoring plnění monitorovacích ukazatelů IPRÚ Olomouc 
- informování veřejnosti o průběhu realizace IPRÚ 
- zajišťování činností a dodržování podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace 
- příprava podkladů pro RMO 
- zajištění strategického hodnocení IPRÚ 
- příprava žádostí o změnu IPRÚ 

 
 
Projektový tým pro p řípravu IPRÚ Olomouc  
Projektový tým pro přípravu IPRÚ Olomouc začal pracovat dne 17. 12. 2007, kdy Regionální rada 
regionu soudržnosti Střední Morava vyhlásila výzvu k předkládání Integrovaných plánů rozvoje území 
v prioritní ose 3 Cestovní ruch ROP Střední Morava. Projektový tým začal pracovat na přípravě 
žádosti IPRÚ Olomouc a jejích příloh podle pokynů k přípravě a předložení IPRÚ a konzultoval 
přípravu IPRÚ Olomouc s vyhlašovatelem výzvy. 
 
Složení projektového týmu pro přípravu IPRÚ Olomouc: 
Garanti:    RNDr. Ladislav Šnevajs, náměstek primátora 
    Ing. Vladimír Pokorný, náměstek primátora     
Vedoucí PT:      Ing. Radovan Sítek, vedoucí odboru evropských projektů 
Zástupce vedoucího PT: Mgr. Josef Línek, vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
Člen PT:    Mgr. Karin Oklešťková, oddělení cestovního ruchu OVVI 
Člen PT:   Mgr. Miloslava Nováková, oddělení cestovního ruchu OVVI 
Člen PT:   Bc. Jitka Lučanová, oddělení IC Olomouc  
Člen PT:   Ing. Lucie Vyroubalová, odbor evropských projektů 
Člen PT:   Ing. Martina Melicharová, odbor evropských projektů 
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SBĚR PROJEKTOVÝCH NÁMĚSTŮ 

Sběr projektových námětů probíhal ve dvou kolech. Prvotní sběr projektových námětů provedla 
Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy formou dotazníků v průběhu listopadu 2007. Dne 
31.10.2007 se uskutečnil workshop k IPRÚ Olomouc na Krajském úřadě Olomouckého kraje, kde byla 
jednotlivým účastníkům představena filozofie IPRÚ Olomouc a její význam pro rozvoj cestovního 
ruchu ve městě Olomouci, role předkladatele a zpracovatele IPRÚ, prováděcí dokument ROP Střední 
Morava a dotazník pro sběr projektových námětů. Veřejného workshopu se podle prezenční listiny 
zúčastnilo celkem 22 zájemců. V prvním kole sběru projektových námětů bylo získáno celkem 
43 dotazníků. Pozvánka na workshop byla zveřejněna na stránkách www.olomouc.eu, www.rarsm.cz, 
www.olomouc-travel.cz. 

Druhé kolo sběru projektových námětů proběhlo v únoru 2008, kdy byly výzvou k předložení 
projektových námětů osloveny organizace působící v oblasti cestovního ruchu včetně podnikatelů. 
Výzva byla zveřejněna na stránkách www.olomouc.cz, www.olomouc-travel.cz a www.olomouc-
tourism.cz a dále byla rozeslána e-mailem organizacím a podnikatelům působícím v oblasti 
cestovního ruchu podle databáze kontaktů oddělení cestovního ruchu Magistrátu města Olomouce. 
Výzvu a sběr projektových námětů zajišťoval projektový tým pro přípravu IPRÚ Olomouc. Ve druhém 
kole sběru projektových námětů bylo získáno dalších 17 dotazníků. 

 
Tabulka 39: P řehled organizací, kterým byla rozeslána výzva k p ředložení projektových nám ětů 

CK Pressburg Hotel Hanácký dvůr 

Hotel Lafayette Hotel Sigma 

Hotel Flora Muzeum umění Olomouc 

Anag Centrum Zdraví Bohuňovice 

Fort Radíkov, o. s.  Lanové centrum Olomouc 

CK JV-tour Hotel Zámek 

Trinity Art, s. r. o. Pension Křivá 

Moravské divadlo Olomouc Hotel Hesperia 

Hotel Gól Hotel Prachárna 

ZOO Olomouc Hotel Gemo 

CK PEŘEJ Tours Penzion Na Hradbách 

Arcibiskupství olomoucké Hotel Alley 

Sdružení cestovního ruchu Střední Morava Asociace hotelů a restaurací ČR, krajská sekce 

OLTERM & TD Olomouc, a. s. Výstaviště Flora Olomouc 

Hotel Arigone Vlastivědné muzeum Olomouc 

 

 

Dotazníky byly seřazeny podle typu předkladatele a zaměření do jednotlivých aktivit vhodných 
k realizaci v oblasti podpory 3.1 a 3.3.1, vyhodnoceny z hlediska souladu s územním vymezením 
IPRÚ Olomouc, souladu s Programem rozvoje cestovního ruchu města Olomouce na období 2008-
2013 a splnění podmínky minimální výše dotace na jeden individuální projekt. Pracovní skupině IPRÚ 
Olomouc pak byly předloženy projektové záměry, návrh aktivit a návrh alokace prostředků na 
jednotlivé aktivity v rámci opatření 3.1 a 3.3.1.  
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4.7. Popis realizace partnerství, zapojení partnerů při tvorbě a realizaci IPRÚ, veřejné projednání 
IPRÚ 

 

Identifikace a zd ůvodn ění zapojení partner ů při tvorb ě IPRÚ 
 
Jako vhodní partneři byly identifikovány subjekty soukromého, neziskového a veřejného sektoru, 
mající relevantní vliv na rozvoj cestovního ruchu ve vymezeném území.  
K zapojení partnerů do procesu tvorby IPRÚ byla zvolena forma přímého zapojení představitelů těchto 
subjektů formou pracovní skupiny pro přípravu IPRÚ Olomouc. Složení pracovní skupiny IPRÚ 
Olomouc logicky navazuje na složení pracovní skupiny pro aktualizaci Programu rozvoje cestovního 
ruchu města Olomouce na období 2008-2013, neboť Program rozvoje cestovního ruchu města 
Olomouce na období 2008-2013 je výchozím dokumentem pro přípravu a zpracování IPRÚ a splňuje 
dále podmínku naplnění principu partnerství při přípravě IPRÚ Olomouc. Do pracovní skupiny tak byli 
navoleni členové zastupující všechna klíčová odvětví cestovního ruchu ve vymezeném území.  
Všichni členové byli osloveni k účasti v pracovní skupině a složení členů pracovní skupiny bylo 
schváleno Radou města Olomouce dne 26.2.2008. 
 

Způsob zapojení partner ů při tvorb ě IPRÚ 
 
Partneři byli v rámci tvorby IPRÚ zapojení formou Pracovní skupiny pro přípravu IPRÚ. Zástupci 
jednotlivých níže vyjmenovaných institucí či organizací byli členy pracovní skupiny. 
 

Pracovní skupina pro p řípravu IPRÚ 

Role:   - hlavní poradní orgán přípravy a tvorby IPRÚ 
Kompetence:  - připravit podklady pro rozhodování Řídícího výboru IPRÚ Olomouc 

- připomínkovat dílčí výstupy IPRÚ Olomouc 
- připomínkovat nastavení aktivit a finančních alokací 
- připomínkovat zařazení projektových námětů na indikativní seznam  
- vyjadřovat se ke skutečnostem na žádost Řídícího výboru IPRÚ  
- diskutovat v rámci Pracovní skupiny IPRÚ a tvořit stanoviska za 

Pracovní skupinu IPRÚ            
Odpov ědnost: - informovat o činnosti pracovní skupiny IPRÚ Olomouc všechny 

instituce a subjekty, jež jsou zastoupeny v pracovní skupině IPRÚ 
Olomouc 

- zprostředkovávat zpětnou vazbu od jednotlivých subjektů a institucí 
vůči pracovní skupině IPRÚ Olomouc a Řídícímu výboru IPRÚ 
Olomouc 

- řádné a včasné plnění úkolů zadaných Řídícím výborem IPRÚ 
Olomouc    

Složení: − volený zástupce  statutárního města Olomouc 
− zástupce Rady města Olomouc 
− zástupce oddělení cestovního ruchu Odboru vnějších vztahů a 

informací MmOL 
− zástupce informačního centra Olomouc 
− zástupce odboru vnějších vztahů a informací MmOl 
− předsedkyně komise cestovního ruchu 
− zástupce komise cestovního ruchu 
− zástupce Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu   
− zástupce oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu Olomouckého 

kraje 
− zástupce UP Olomouc 
− zástupce reklamní agentury m- ARK 
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− zástupce hotelu Flora 
− zástupce ZOO Olomouc 
− zástupce oddělení vnějších vztahů Krajského úřadu Olomouckého 

kraje 
− zástupce Národního památkového ústavu Olomouc 
− zástupce odboru evropských projektů MmOl 
− zástupce oddělení hospodářského rozvoje Odboru koncepce a rozvoje 

MmOl 
− zástupce Arcibiskupství olomouckého  

Členové: − Ing. Vladimír Pokorný, náměstek primátora statutárního města 
Olomouc,  

− RNDr. Jan Holpuch, Ph.D., člen Rady města Olomouce,  
− Mgr. Karin Oklešťková, vedoucí oddělení cestovního ruchu Odboru 

vnějších vztahů a informací MmOl,  
− Mgr. Miloslava Nováková, oddělení cestovního ruchu Odboru vnějších 

vztahů a informací MmOl,  
− Bc. Jitka Lučanová, vedoucí oddělení informační centrum Olomouc,  
− Mgr. Josef Línek, vedoucí odboru vnějších vztahů a informací MmOl, 
− Mgr. Barbora Králíková, předsedkyně komise cestovního ruchu, 
− Michal Kovář, člen komise cestovního ruchu,  
− Mgr. Djamila Králíková, ředitelka Sdružení cestovního ruchu Střední 

Morava, 
− Alena Křetínská, vedoucí oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu 

Olomouckého kraje,  
− Ing. Halina Kotíková, Ph.D, UP Olomouc,  
− RNDr. Ivan Marek, m- ARK,  
− Eva Hrušková, hotel Flora,  
− Hana Labská, ZOO Olomouc,   
− Mgr. Miroslav Petřík, místopředseda Sdružení cestovního ruchu 

Střední Morava,  
− Ing. Jitka Brabcová, Ph.D., vedoucí oddělení vnějších vztahů 

Krajského úřadu Olomouckého kraje,  
− Mgr. Chupík František, Národní památkový ústav Olomouc,  
− Ing. Radovan Sítek, vedoucí odboru evropských projektů MmOl,  
− Ing. Jana Nováková, oddělení hospodářského rozvoje Odboru 

koncepce a rozvoje MmOl,  
− Mgr. Štěpán Sittek, Arcibiskupství olomoucké,  
− Ing. Lucie Vyroubalová, odbor evropských projektů MmOl. 

 
Pracovní skupině byly na jednání dne 22.2.2008 představeny projektové náměty získané při sběru 
projektových námětů, návrh zařazení do aktivit IPRÚ a nastavení finančních alokací pro jednotlivé 
aktivity. Pracovní skupina odsouhlasila vymezení aktivit v oblasti podpory 3.1 a pro každou aktivitu 
byly doporučeny prioritní projekty z indikativního seznamu projektových námětů (na základě 
významnosti projektového záměru a dopadů na cestovní ruch a zvýšení návštěvnosti ve městě 
Olomouci, vzájemného propojení efektů a možnosti realizace dalších návazných projektových 
záměrů), dále pracovní skupina odsouhlasila vymezení aktivit pro oblast podpory 3.3.1. Závěry 
pracovní skupiny byly předloženy na jednání Řídícího výboru dne 3.3.2008. 
Další jednání pracovní skupiny pro přípravu IPRÚ Olomouc se uskutečnilo dne 3.3.2008 po jednání 
Řídícího výboru, kam byli pozváni zástupci předkladatele prioritních projektových záměrů. Pracovní 
skupina poté připomínkovala koncept žádosti IPRÚ Olomouc. 
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Způsob zapojení partner ů při realizaci IPRÚ 
 
Pracovní skupina pro realizaci IPRÚ Olomouc 
Partneři budou při realizaci IPRÚ Olomouc zapojení formou ustavení Pracovní skupiny IPRÚ pro 
realizaci IPRÚ Olomouc, a to stejným způsobem jako při tvorbě IPRÚ Olomouc, neboť tento způsob 
zapojení partnerů během tvorby IPRÚ se velmi osvědčil.  
 
Způsobem jakým byla Pracovní skupina pro přípravu IPRÚ Olomouc sestavena se dosáhlo 
efektivního a akceschopného zapojení maximálního počtu relevantních subjektů v území podílejících 
se na rozvoji cestovního ruchu na samotné tvorbě IPRÚ.  
 
Jednotliví členové Pracovní skupiny IPRÚ budou vystupovat nejen jako zástupci určité skupiny 
sdružených či nesdružených subjektů, ale zároveň budou členy této skupiny.  
 
Manažer IPRÚ řídící jednání Pracovní skupiny IPRÚ  tak má možnost získat během jednání rychlou 
zpětnou vazbu od všech relevantních skupin subjektů v území. V případě potřeby širšího konsenzu, 
pak každý zástupce skupiny subjektů použije ustálený způsob komunikace s ostatními subjekty, které 
zastupuje a zprostředkuje jejich zpětnou vazbu. Tímto způsobem je možné integrovat a partnersky 
navázat jakoukoliv skupinu subjektů či jednotlivý subjekt individuálně. 
 
Zapojení partnerů do Řídícího výboru IPRÚ Olomouc 
Ve fázi realizace IPRÚ Olomouc budou partneři zapojeni i formou účasti v Řídícím výboru IPRÚ 
Olomouc. Partnery budou v tomto případě zástupci organizací, které předložily individuální projekt do 
výzvy v oblasti podpory 3.1 vyhlášené Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava a byla 
s nimi uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace na projekt realizovaný v rámci Integrovaného plánu 
rozvoje území a Smlouva o partnerství a spolupráci při realizaci Integrovaného plánu rozvoje území. 
Schválení dalších členů Řídícího výboru podléhá schválení Rady města Olomouce. 
 
Zapojení partnerů do řídícího výboru IPRÚ Olomouc přinese lepší koordinaci realizace projektů, lepší 
kontrolu nad plněním časového a finančního harmonogramu, plnění indikátorů, možnost projednání 
změn a vzájemnou informovanost. 
 

Popis realizace partnerství b ěhem tvorby i realizace IPRÚ 
 
Realizace a naplnění partnerství spočívalo v konkrétním zapojení členů pracovní skupiny do činností 
tvorby IPRÚ Olomouc a bude obdobného charakteru při zapojení členů pracovní skupiny při realizaci 
IPRÚ Olomouc.  
 
O právech a kompetencích členů pracovní  skupiny vypovídají kompetence Pracovní skupiny IPRÚ 
Olomouc. Tato práva a povinnosti byly uplatněny při běžné činnosti Pracovní skupiny IPRÚ, která 
spočívala během tvorby IPRÚ Olomouc zejména v: 
 
- součinnosti při informování jednotlivých subjektů zastupovaných jednotlivými členy Pracovní 

skupiny IPRÚ 
- součinnosti při zprostředkovávání názorů na konkrétní témata od jednotlivých subjektů 

zastupovaných konkrétním členem Pracovní skupiny a naopak směrem Řídícímu výboru 
IPRÚ prostřednictvím zástupce v Pracovní skupině IPRÚ 

- součinnosti při informování o sběru projektových záměrů, pomoci se sběrem záměrů 
a vyhodnocováním projektových záměrů, 

- návrzích optimalizace konkrétních záměrů projektů z hlediska rozvoje cestovního ruchu, míru 
relevance a návaznosti na aktivity veřejného sektoru a další aktivity, 

- připomínkách a vyjádření k identifikovaným problémům, návrhům cílů, strategiím řešení 
i jednotlivých okruhů aktivit IPRÚ, zejména s ohledem na specifické výzvy ROP 3.3.1, 

- součinnosti při zajištění dostatečné publicity a účasti subjektů na veřejném projednání IPRÚ 
případně pomoci při zodpovídání dotazů ze strany veřejnosti směrem k IPRÚ a jeho částem 

 
během realizace IPRÚ dále v: 
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- součinnosti a pomoci při zapracovávání připomínek k veřejně projednanému IPRÚ 
- součinnosti s Manažerem IPRÚ během administrace IPRÚ při sběru námětů projektů, 

zajišťování informovanosti o realizaci IPRÚ a jeho výstupech, koordinace činností na přípravě 
a realizace individuálních projektů ze strany jejich nositelů 

- součinnosti při zajišťování monitoringu, hodnocení IPRÚ a dosahování monitorovacích 
indikátorů výstupu IPRÚ  

 
 
PRŮBĚH VEŘEJNÉHO PROJEDNÁVÁNÍ IPRÚ OLOMOUC 

 

Veřejné projednání IPRÚ Olomouc 
 
Veřejné projednání bylo zabezpečeno v souladu s podmínkami ROP regionu soudržnosti Střední 
Morava, dle Metodického pokynu – Integrovaný plán rozvoje území. 
 
1. veřejné projednání se konalo v Olomouci dne 31. 10. 2007 a účastnilo se ho 22 účastníků. Na 
tomto veřejném projednání byli účastníci informováni o strategii financování projektů z ROP 
prostřednictvím integrovaných plánů rozvoje území a to v prioritní ose 3 – Cestovní ruch, oblasti 
podpory 3.1 – Integrovaný rozvoj cestovního ruchu a 3.3 – Podnikatelská infrastruktura a služby. 
V rámci prezentace byl představen návrh struktury IPRÚ včetně seznámení s filozofií integrovaného 
přístupu k přípravě, realizaci a udržitelnosti projektu a principy partnerství jednotlivých aktivit v dané 
oblasti. 
 
2. veřejné projednání se konalo v Olomouci dne 4.3. 2008, ve velkém zasedacím sále Magistrátu 
města Olomouce, Hynaisova 10, a zúčastnilo se ho celkem 24 účastníků. Na tomto veřejném 
projednání byl prezentován vlastní dokument IPRÚ s cílem informovat veřejnost o zjištěných 
výstupech a navržených aktivitách. V oblasti podpory 3.1 konkrétně, v oblasti podpory 3.3 rámcově 
(tématicky). Veřejné projednání mělo charakter veřejně přístupného semináře a informace o jeho 
konání byla zveřejněna na webových stránkách předkladatele www.olomouc.eu dne 26.2.2008, dále 
na stránkách Regionální agentury pro rozvoj Střední Moravy www.rarsm.cz, dále byla pozvánka 
adresně rozeslána potenciálním účastníkům a zveřejněna v Olomouckém deníku. O veřejných 
projednáních byla veřejnost informována 5 pracovních dnů přede dnem tohoto projednání. Současně 
jim byla poskytnuta stejná lhůta na podání připomínek k IPRÚ. Koncept žádosti IPRÚ Olomouc a 
formulář pro připomínky byl zveřejněn na webových  stránkách města dne 5.3.2008. Lhůta pro podání 
připomínek vypršela dne 11.3.2008. V této lhůtě byly zaslány připomínky 2 subjektů. O vypořádání 
těchto připomínek byla veřejnost informována opět prostřednictvím webových stránek předkladatele. 
 
Dokumentace k veřejnému projednání je přílohou č.4 a 6 Žádosti. Její součástí je pozvánka, 
prezentace, záznam z veřejného projednání, prezenční listina, připomínky a jejich vypořádání, 
doložení způsobu informování o konání veřejného projednání. 
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4.8. Analýza rizik IPRÚ 
 
Rizika realizace IPRÚ Olomouc: 

− špatná analýza na vstupu – struktura nabídky, struktura poptávky; 
− špatný odhad potenciálu CR a vhodných forem CR z území; 
− špatná identifikace problémů a problémových okruhů; 
− špatná definice cílů v závislosti na problémech; 
− špatně zvolená strategie realizace cílů; 
− špatná interpretace cílů v aktivitách; 
− špatně odhadnutá / malá absorpční kapacita námětů projektů; 
− chybně zvolený počet projektů ve vztahu na diverzifikaci rizik nebo nekoncentrovanost 

intervencí směrem k naplňování cílů; 
− špatně nastavená struktura řídících orgánů administrace; 
− nepružná řídící struktura IPRÚ, pomalý průběh schvalování změn, monitorovacích zpráv, atd; 
− špatně identifikované činnosti během administrace; 
− špatně stanovené náklady na zajištění činností administrace; 
− špatně nastavený časový harmonogram administrace; 
− vady partnerských smluv. 
− Neplnění závazků vyplývajících z partnerských smluv 
− Špatně nastavené indikátory 
− Nesplnění nastavených indikátorů 
− Špatná časová koordinace realizace individuálních projektů 
− Změna politického vedení města Olomouce po komunálních volbách 
− Podcenění nákladů na jednotlivé individuální projekty; 
− Neschopnost spolufinancování projektů; 
− Špatně provedená výběrová řízení; 
− Nedostatečná publicita IPRÚ a jednotlivých projektů; 

 
 
Následující analýza rizik uvádí všechna relevantní rizika a uvádí také adekvátní způsoby jejich 
eliminace. V rámci tabulkového přehledu analýzy rizik byla použita následující stupnice: 
 
Závažnost rizika:                                                           Bodové ohodnocení 
 
Katastrofická          4 
(ohrožení a zastavení dalšího vývoje projektu, pokud nemá být projekt ukončen, je třeba provést 
zásadní opatření k obnovení vývoje) 
 
Kritická         3 
(zásadní narušení vývoje projektu, případně jeho pozastavení. Vyžaduje opatření k tomu, aby bylo 
dosaženo požadovaných parametrů v plánovaných termínech) 
 
Významná        2 
(narušení vývoje projektu. Správným řízením je možno dosáhnout požadovaných parametrů               
v plánovaných termínech) 
 
Nevýznamná        1 
(nepodstatné narušení vývoje projektu. Operativním řízením lze obnovit plánovaný vývoj) 
 
 
 
 
Pravd ěpodobnost/ četnost výskytu rizika:                     Bodové o hodnocení 
 
Častá         4 
(je častý výskyt, nebezpečí je trvalé) 



 
                                                            Integrovaný plán rozvoje území Olomouc 

 

Stránka 97 z 114 

 

  
Občasná        3 
(lze očekávat, že nebezpečí nastane několikrát) 
 
Malá         2 
(vyskytne se někdy během životního cyklu projektu, je rozumné předpokládat, že nebezpečí nastane) 
 
 
Nepravd ěpodobná       1 
(výskyt je nepravděpodobným, ale možný, lze předpokládat, že nebezpečí může výjimečně nastat) 
 
 
 
Předcházení/eliminace rizika: 
 
Jsou popsány aktivity, které byly ze strany žadatele učiněny pro minimalizaci rizika, popř. další 
komentář, který blíže rozvádí některé konkrétní kroky, rozhodnutí, skutečnosti apod. 
 
 
Tabulka 40: Analýza rizik 

Druh rizika Závažnost 
rizika 

Pravd ěpodobnost/
četnost výskytu 

rizika 
Předcházení/eliminace rizika 

Technická rizika - věcná 
špatný odhad potenciálu 
CR a vhodných forem CR 
z území  

2 2 
Zpracování kvantifikační 
analýzy, diskuze na pracovní 
skupině a řídícím výboru 

špatná identifikace 
problémů a problémových 
okruhů  

3 2 
Zpracování kvantifikační 
analýzy, diskuze na pracovní 
skupině a řídícím výboru 

špatná definice cílů 
v závislosti a problémech 
a špatně zvolená 
strategie realizace cílů  

3 3 

Komunikace na pracovní 
skupině, řídícím výboru, 
kvantifikační analýza, 
projednání s veřejností 

špatně odhadnutá / malá 
absorpční kapacita 
námětů projektů  

3 3 
Jednání pracovní skupiny, 
veřejné projednání záměru 
IPRÚ 

chybně zvolený počet 
projektů ve vztahu na 
diverzifikaci rizik nebo 
nekoncentrovanost 
intervencí směrem 
k naplňování cílů  

4 2 

Projednání aktivit na řídícím 
výboru, pracovní skupině, 
veřejném projednání 

špatná interpretace cílů 
v aktivitách   4 2 

Projednání aktivit na řídícím 
výboru, pracovní skupině, 
veřejném projednání 

Finanční rizika 
 
špatně stanovené 
náklady na zajištění 
činností administrace  

2 2 projednání na řídícím výboru 

špatně nastavený časový 
harmonogram 
administrace  

3 3 

projednání na řídícím výboru 

Právní rizika 
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vady partnerských smluv 
 

4 2 
projednání na pracovní 
skupině 

Provozní rizika 
špatně nastavená 
struktura řídících orgánů 
administrace  

2 2 
Jednání řídícího výboru 

špatně identifikované 
činnosti během 
administrace  

2 2 
Jednání řídícího výboru 

 
 
 
 

4.9. Horizontální témata ve vztahu k IPRÚ 
 

4.9.1. Rovné příležitosti a zákaz diskriminace 
 
Cestovní ruch patří mezi odvětví výrazně napomáhající prosazování zásady rovných příležitostí 
v praxi, neboť v rámci rozvoje aktivit cestovního ruchu vzniká v tomto odvětví větší množství nových 
pracovních míst, jenž jsou charakteristická svojí rozdílnou náročností na potenciální pracovní sílu. 
 
Vznikají tak pracovní místa pro nekvalifikované, méně kvalifikované i vysoce kvalifikované pracovníky. 
Většinu pracovních míst lze obsadit pracovníkem, který prošel rekvalifikačním kurzem.  
 
Charakter náplně činností jednotlivých pracovních míst nevnáší výrazné specifické požadavky na 
potenciálního pracovníka, zejména z pohledu pohlaví, fyzické a psychické náročnosti. Věková, 
národnostní či náboženská různorodost případných pracovníků je s ohledem na kontakt s návštěvníky 
z různých zemí spíše výhodou než nedostatkem. 
 
Při vhodném plánování vzniku a obsazení specifických pracovních míst v oblasti cestovního ruchu je 
možné najít uplatnění i pro tělesně postižené či pracovníky se změněnou pracovní schopností.  
 
Kromě psychosomatických a kvalifikačních předpokladů na pracovní sílu pro konkrétní nově vzniklá 
pracovní místa nebudou uplatňovány vůči žádné skupině uchazečů ani uchazeči jako jednotlivci 
žádná další opatření či vznášeny dodatečné požadavky, které by mohly naplňovat znaky 
diskriminačního jednání.  
 
4.9.2. Udržitelný rozvoj 
 
Oblast Olomouce patří mezi ekonomicky vyspělé regiony České republiky.  
 
Vzhledem k bohaté kulturně-historické minulosti a významném postavení Olomouce jako významného 
církevního správního města, v pozdějších dobách jako významné vojenské pevnosti patří cestovní 
ruch mezi jedno z perspektivních odvětví udržitelného rozvoje města, zejména pak jeho funkčního 
propojení na městské části a jeho nejbližší zázemí. 
 
Koncentrovaná a systematická podpora aktivit a dalšího rozvoje cestovního ruchu pomocí opatření     
a intervencí administrativní a finanční povahy jednoznačně přispěje k nárůstu návštěvnosti města, 
zvýšení ekonomické aktivity v návaznosti na služby cestovního ruchu, to vše bez negativních vlivů na 
životní prostředí. 
 
Příprava, tvorba, navrhované cíle a strategie řešení i jednotlivé navrhované okruhy aktivit IPRÚ 
Olomouc zohled ňují zásady trvale udržitelného rozvoje území, zejmé na pak zásady trvale 
udržitelného rozvoje cestovního ruchu na území m ěsta Olomouce a turistického regionu 
Střední Morava. 
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Rozvoj infrastruktury a služeb cestovního ruchu bude realizován především na základě kompromisu 
mezi cíli rozvoje potenciálu cestovního ruchu a zejména omezeními vzešlými z ochrany movitých a 
nemovitých památek a památkových objektů, také v souladu s agendou 21 a ochranou městské 
zeleně a zelených ploch.  
 
Rozvoj cestovního ruchu bude vycházet ze stávajících strategií a plánů města, zejména územního 
plánu, generelu dopravy apod. 
 

Vlivy jednotlivých aktivit na udržitelný rozvoj  
 
Výsledky plánovaných aktivit budou mít podobu zpravidla rekonstrukce či modernizace již existujících 
objektů, budov či zařízení, tedy bez nároku na rozšiřování urbanizovaného území mimo současný 
stav. 
 
V některých případech dochází k budování zcela nového druhu infrastruktury cestovního ruchu. 
Vzhledem k umístění ve městské zástavbě lze předpokládat rozšiřování směrem na nevyužívané 
plochy uvnitř města, tzv. brownfields.  
 
Vzhledem k útlumu některých výrob a průmyslových činností v minulém desetiletí existuje dostatečné 
množství rozvojových ploch v rámci stávajícího urbanizovaného území města vhodných k revitalizaci. 
Také územní plán města preferuje revitalizaci a znovu využití stávajících ploch před investicemi na 
zelené louce. 
 
Z hlediska možného narušení podmínek životního pros tředí a vlivu na udržitelný 
rozvoj území aktivity IPRU neobsahují rizikové inve stice.  
 
Stávající stav životního prostředí (městské prostředí) odpovídá stupni jeho urbanizace a dá se 
konstatovat, že pro životní prostředí je nejvýznamnějším negativním jevem silniční doprava a 
průmyslová výroba.  
 
Z pohledu realizace plánovaných aktivit bude jejich realizace ve větší míře ovlivněna památkovou 
ochranou než ochranou životního prostředí. 
 
 
Rovné p říležitosti 
 

Rovné p říležitosti 

Název kritéria rovných p říležitostí 
Zpřístupnění či snížení znevýhodnění vlivem nových či 
zlepšených prvků technických a stavebních 

Popis kritéria Odstraňování bariér přístupu do objektů 

Vliv na cílovou skupinu 
Pozitivní – realizované aktivity budou zohledňovat umožnění 
pohybu znevýhodněným osobám 

Používejte kritéria z Metodického pokynu monitorovací indikátory. 
 
 
Udržitelný rozvoj 
 

Kvantifikovatelná environmentální kritéria 
Název kritéria Dojde v souvislosti s realizací projektu k úsporám energie? 
Měrná jednotka GJ 
Výchozí hodnota Nelze specifikovat 
Plánovaná hodnota Nelze specifikovat 

Popis kritéria a jeho vlivu  V rámci realizace projektů bude docházet k rekonstrukcím a 
stavebním úpravám objektů včetně opatření vedoucích 
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k realizaci úspor energie. 

 
  

Kvantifikovatelná environmentální kritéria 
Název kritéria Zahrnuje projekt využívání recyklátů? 
Měrná jednotka Tuny 
Výchozí hodnota Nelze specifikovat 
Plánovaná hodnota Nelze specifikovat 

Popis kritéria a jeho vlivu  V rámci rekonstrukcí a stavebních úprav budou použity moderní 
stavební materiály včetně recyklátů.  

 
Nekvantifikovatelná environmentální kritéria 

Název kritéria Dojde v souvislosti s projektem k revitalizaci nebo regeneraci 
území? 

Popis kritéria a jeho napln ění V rámci realizace projektů dojde k revitalizaci území v okolí 
rekonstruovaných kulturních památek. 

Vliv kritéria Pozitivní  
 
 
 
4.10. Aktivity financované z jiných programů 
Popis aktivit, které nejsou zařazené do IPRÚ, ale budou realizovány a mohou být spolufinancovány 
z jiných intervenčních programů.  

 

Aktivita/ Projekt 

Číslo strategického cíle 1 

Název aktivity/projektu Obnova olomouckých historických parků 

Stru čný popis aktivity/projektu 

Cílem projektu  je do roku 2009 zatraktivnit olomoucké 
historické parky (kulturní památky v městské památkové 
rezervaci Olomouc) o rozloze 35ha komplexní obnovou 
parků (vybavením parků mobiliářem - lavičky a odpadkové 
koše, obnovou povrchů cestní sítě a VO), tak aby se 
parky staly vyhledávaným místem pro odpočinek i aktivní 
rekreaci obyvatel města Olomouce, atraktivním místem 
pro poznávání turistů a návštěvníků města a návštěvníků 
výstav a veletrhů pořádaných v areálu Výstaviště Flora 
Olomouc a tím i živým a funkčním veřejným prostranstvím 
zlepšujícím kvalitu života v regionálním centru. 

Objem finan čních prost ředků 
aktivity/projektu  82 mil.Kč 

Přepokládaná struktura financování 
Interven čního programu 

Projekt bude financován z ROP SM, oblast podpory 2.1 
Rozvoj regionálních center  
85% ERDF / 15% veřejné zdroje 

 

Aktivita/ Projekt 

Číslo strategického cíle 2 

Název aktivity/projektu Revitalizace Dolního náměstí 
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Stru čný popis aktivity/projektu 

Cílem projektu je rekonstrukcí a revitalizací centrálního 
náměstí v historickém jádru města zlepšit obyvatelnost a 
pěší prostupnost historického jádra pro obyvatele a 
návštěvníky, obnovit Dolní náměstí v návaznosti na 
rekonstruované Horní náměstí.  

Objem finan čních prost ředků 
aktivity/projektu 95 mil.Kč 

Přepokládaná struktura financování 
Interven čního programu 

Projekt bude financován z ROP SM, oblast podpory 2.1 
Rozvoj regionálních center  
85% ERDF / 15% veřejné zdroje 

 
 

Aktivita/ Projekt 

Číslo strategického cíle 2 

Název aktivity/projektu ZOO Olomouc – pavilon lidoopů 

Stru čný popis aktivity/projektu 

Cílem projektu je vybudování tří nových moderních 
pavilonů pro lidoopy (šimpanze, gorily, orangutany a 
gibony) vzájemně propojených prosklenou halou, ve které 
bude umístěno informační a kulturní centrum pro 
návštěvníky. Vybudování pavilonů přispěje ke zvýšení 
atraktivity ZOO Olomouc (nejnavštěvovanější cíl 
cestovního ruchu v regionu) a tím ke zvýšení počtu 
návštěvníků nejméně o 100 000 osob ročně. Vybudování 
tohoto komplexu přinese taktéž 4 nová pracovní místa.  
 

Objem finan čních prost ředků 
aktivity/projektu 125 mil.Kč 

Přepokládaná struktura financování 
Interven čního programu 

Projekt bude financován z ROP SM, oblast podpory 2.1 
Rozvoj regionálních center nebo 
z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PL  
40% ERDF / 60% veřejné zdroje 

 
 

Aktivita/ Projekt 
Číslo strategického cíle  

Název aktivity/projektu Středoevropské forum 

Stru čný popis aktivity/projektu 
Centrum moderního a středoevropského umění – 
depozitář uměleckých děl, mezinárodní badatelské 
centrum 

Objem finan čních prost ředků 
aktivity/projektu 500 mil.Kč 

Přepokládaná struktura financování 
Interven čního programu 

Projekt bude financován z IOP, oblast intervence 5.1 
Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví 
85 % ERDF / 15 % veřejné zdroje 

 

Aktivita/ Projekt 

Číslo strategického cíle 2 
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Název aktivity/projektu Cyklostezky a cyklotrasy 

Stru čný popis aktivity/projektu 
Vybudování, rekonstrukce a úpravy cyklostezek 
nadregionálního významu procházejících územím města 
Olomouce – Moravská a Jantarová cyklostezka 

Objem finan čních prost ředků 
aktivity/projektu  60 mil.Kč 

Přepokládaná struktura financování 
Interven čního programu 

Projekt bude financován z ROP, oblast intervence 1.3 
Bezmotorová doprava 
85 % ERDF / 15 % veřejné zdroje 
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5. Finanční plán IPRÚ 
 

Financování aktivity Příprava, realizace a koordinace IPRÚ Olomouc bude financováno z projektu 
Příprava, realizace a koordinace IPRÚ Olomouc, který bude ve formě žádosti o dotaci předložen 
Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava. 

Předpokládané náklady ve výši 4.106 tis.Kč budou složeny z osobních nákladů na manažera IPRÚ, 
cestovní náklady, výdaje na školení, technické vybavení a materiál, studie a analýzy a publicitu. 

 
Celkové předpokládané náklady na realizaci IPRÚ Olomouc jsou 214.100 tis.Kč. Realizace IPRÚ 
bude probíhat formou předkládání a realizace individuálních projektů jednotlivých žadatelů. Každý 
žadatel musí zajistit a doložit minimální požadované procento spolufinancování celkových nákladů 
projektu z vlastních zdrojů (minimálně 15%). Zbývající část bude zajištěna formou dotace ERDF 
(předpokládaná výše dotace v rámci IPRÚ Olomouc je 100 mil.Kč). 

 
 

5.1. Plánovaný objem finančních prostředků IPRÚ 
 

U aktivit veřejného sektoru nebudou realizovány projekty s územním přesahem. U aktivit soukromého 
sektoru se územní přesah nepředpokládá (nelze předem odhadnout).
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  Plánovaný objem finan čních prost ředků IPRÚ  (v tis. K č) – AKTIVITY 3.1 

  

Plánovaný  
objem 

způsobilých 
výdaj ů  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

           
Aktivita 1 
Název: Vybudování a rozvoj jednotného informa čního systému ve m ěstě Olomouci   

Celkové předpokládané 
zdroje  

12 000 0 6 000 6 000 0 0 0 0 0 

  z toho veřejné (SF a SR) 10 000 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 
  z toho soukromé 2 000 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 
          
Aktivita 2 
Název: Revitalizace významného historického území m ěsta Olomouce – areál P řemyslovského hradu a Václavského nám ěstí  

Celkové předpokládané 
zdroje  

76 000 0 0 15 200 30 400 30 400 0 0 0 

  z toho veřejné (SF a SR) 40 000 0 0 8 000 16 000 16 000 0 0 0 
  z toho soukromé 36 000 0 0 7 200 14 400 14 400 0 0 0 
          
Aktivita 3 
Název: Stavební úpravy významné kulturní památky – Arcibis kupský palác – se zám ěrem zp řístupn ění památky pro cestovní ruch  

Celkové předpokládané 
zdroje  

38 800 8 350 17 100 13 350 0 0 0 0 0 

  z toho veřejné (SF a SR) 25 000 5 380 11 018 8 602 0 0 0 0 0 
  z toho soukromé 13 800 2 970 6 082 4 748 0 0 0 0 0 
          
Aktivita 4 
Název: Stavební úpravy významné kulturní památky – fortové  a bastionové pevnosti na území m ěsta Olomouce – se zám ěrem zp řístupn ění památky pro 
cestovní ruch a vybudování nové expozice 
 
Celkové předpokládané 87 300 0 17 460 34 920 34 920 0 0 0 0 
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zdroje  
  z toho veřejné (SF a SR) 25 000 0 5 000 10 000 10 000 0 0 0 0 

  z toho soukromé 62 300 0 12 460 24  920 24 920 0 0 0 0 

          

Plánované zdroje  
Celkem  za  IPRÚ 214 100 8 350 40 560 69 470 65 320 30 400 0 0 0 

    z toho ve řejné 100 000 5 380 21 018 31 602 26 000 16 000 0 0 0 
    z toho soukromé 114 100 2 970 19 542 37 868 39 320 14 400 0 0 0 

 

 
  Plánovaný objem finan čních prost ředků (v tis. K č) – Příprava, realizace a koordinace IPRÚ Olomouc 

  

Plánovaný  
objem 

způsobilých 
výdaj ů  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Aktivita  
Název: Příprava, realizace a koordinace IPRÚ Olomouc 
 
Celkové předpokládané 
zdroje  

4 160 560 595 595 470 470 470 470 530 

  z toho veřejné (SF a SR) 4 160 560 595 595 470 470 470 470 530 
  z toho soukromé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
          
Plánované zdroje  
Celkem  za  IPRÚ 4 160 560 595 595 470 470 470 470 530 

    z toho ve řejné 4 160 560 595 595 470 470 470 470 530 

    z toho soukromé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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  Plánovaný objem finan čních prost ředků (v tis. K č) – AKTIVITY 3.3.1 

  

Plánovaný  
objem 

způsobilých 
výdaj ů  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

           
Aktivita 1 
Název: Zvýšení kvality a kapacity ubytovacích za řízení kategorie hotel v četně návazné infrastruktury a služeb  

Celkové předpokládané 
zdroje  

210 600 0 42 120 84 240 84 240 0 0 0 0 

  z toho veřejné (SF a SR) 80 000 0 16 000 32 000 32 000 0 0 0 0 
  z toho soukromé 130 600 0 26 120 52 240 52 240 0 0 0 0 
          
Aktivita 2 
Název: Rekonstrukce a modernizace ubytovacích za řízení kategorie hotel, pension t řídy *** a vyšší v četně návazné infrastruktury a služeb za ú čelem zvýšení  
            standardu  
 
Celkové předpokládané 
zdroje  

181 300 0 36 260 72 520 72 520 0 0 0 0 

  z toho veřejné (SF a SR) 30 000 0 6 000 12 000 12 000 0 0 0 0 
  z toho soukromé 151 300 0 30 260 60 520 60 520 0 0 0 0 
          
Aktivita 3 
Název: Rozvoj a obnova sportovních areál ů využitelných primárn ě pro cestovní ruch v četně návazné infrastruktury  

Celkové předpokládané 
zdroje  

93 600 0 18 720 37 440 37 440 0 0 0 0 

  z toho veřejné (SF a SR) 20 000 0 4 000 8 000 8 000 0 0 0 0 
  z toho soukromé 73 600 0 14 720 29 440 29 440 0 0 0 0 
          
Aktivita 4 
Název: Stavební úprava kulturní památky,  technické památk y za účelem vybudování expozice, vybudování nové turistick é zajímavosti v četně návazné  
            infrastruktury  nebo zp řístupn ění památky pro cestovní ruch 
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Celkové předpokládané 
zdroje  

52 000 0 10 400 20 800 20 800 
0 0 0 0 

  z toho veřejné (SF a SR) 10 000 0 2 000 4 000 4 000 0 0 0 0 

  z toho soukromé 42 000 0 8 400 16 800 16 800 0 0 0 0 

          

Plánované zdroje  
Celkem  za  IPRÚ 537 500 0 107 500 215 000 215 000 0 0 0 0 

    z toho ve řejné 140 000 0 28 000 56 000 56 000 0 0 0 0 
    z toho soukromé 397 500 0 79 500 159 000 159 000 0 0 0 0 
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  Plánovaný objem finan čních prost ředků (v tis. K č) – AKTIVITY 3.3.3 

  

Plánovaný  
objem 

způsobilých 
výdaj ů  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

           
Aktivita 1 
Název: Rozvoj Výstavišt ě Flora  

Celkové předpokládané 
zdroje  

290 000 0 0 58 000 116 000 116 000 0 0 0 

  z toho veřejné (SF a SR) 100 000 0 0 20 000 40 000 40 000 0 0 0 
  z toho soukromé 190 000 0 0 38 000 76 000 76 000 0 0 0 
          
Aktivita 2 
Název: Kongresová centra  

Celkové předpokládané 
zdroje  

300 000 0 0 60 000 120 000 12 000 0 0 0 

  z toho veřejné (SF a SR) 100 000 0 0 20 000 40 000 40 000 0 0 0 
  z toho soukromé 200 000 0 0 40 000 80 000 80 000 0 0 0 
          

Plánované zdroje  
Celkem  za  IPRÚ 590 000 0 0 118 000 236 000 236 000 0 0 0 

    z toho ve řejné 200 000 0 0 40 000 80 000 80 000 0 0 0 
    z toho soukromé 390 000 0 0 78 000 156 000 156 000 0 0 0 
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6. Čestné prohlášení 
 
- ke dni podání Integrovaného plánu rozvoje území (dále jen IPRÚ) mám vypořádané 
veškeré splatné závazky (včetně věcných) vůči orgánům státní správy, samosprávy, 
územním rozpočtům, dále z úvěrů, půjček a podpor poskytnutých z veřejných zdrojů 
(posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se 
považují za vypořádané závazky): jedná se o závazky vůči finančním úřadům, České správě 
sociálního zabezpečení (pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti), zdravotním pojišťovnám, Celní správě, Fondu národního majetku ČR, 
Pozemkovému fondu ČR, Státnímu fondu životního prostředí, Státnímu fondu rozvoje 
bydlení, Státnímu fondu dopravní infrastruktury, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu pro 
podporu a rozvoj české kinematografie, Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu  
a dále vůči krajům, obcím a svazkům obcí a rovněž i o závazky z jiných projektů 
financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které 
prostředky z těchto fondů poskytují; 
- v době podání IPRÚ, ani v uplynulých třech letech nebyl na majetek předkladatele 
prohlášen konkurz, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání ani nebyl návrh na prohlášení 
konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku, není proti předkladateli veden výkon rozhodnutí, 
předkladatel není v úpadku či v likvidaci; 
- proti mně jako statutárnímu orgánu (statutárním orgánům předkladatele, pokud z 
příslušného zákona, statutů organizací apod. vyplývá, že oprávněných členů statutárního 
orgánu je více než jeden) není zahájeno nebo vedeno trestní řízení a nebyl jsem/nebyli jsme 
odsouzen/i pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti 
organizace, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku; 
- IPRÚ (jeho realizace i výstupy) nemá prokazatelně negativní vliv na žádnou  
z horizontálních témat (rovné příležitosti a udržitelný rozvoj, resp. životní prostředí).  
V případě životního prostředí musí předkladatel dodržovat zákonné normy; 
- IPRÚ je v souladu s příslušnou legislativou České republiky a Evropské unie (zadávání 
veřejných zakázek, ochrana hospodářské soutěže, vliv na životní prostředí a rovné 
příležitosti, atd.); 
- elektronické verze dokumentů na CD jsou zcela shodné s originálními přílohami v tištěné 
verzi; 
- budu respektovat pravidla vyplývající z platných dokumentů ROP Střední Morava  
a příslušné výzvy; 
- souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2001 Sb.,  
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, které jsem sdělil nebo sdělím 
Regionální radě za účelem realizace IPRÚ. Souhlas uděluji na dobu určitou, a to ode dne 
podání IPRÚ, nejdéle však do 31. 12. 2020; 
- souhlasím rovněž s uveřejněním dat z IPRÚ v monitorovacím systému pro programové 
období 2007 - 2013 či v rámci dalších aktivit, které bude ŘO ROP Střední Morava realizovat. 
- prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v IPRÚ, jeho přílohách a v tomto čestném prohlášení 
jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom/a právních následků nepravdivého prohlášení, včetně 
případné trestně právní odpovědnosti podle zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění 
pozdějších předpisů. Uvedení nepravdivých údajů je bráno jako podstatné porušení 
povinností vyplývajících z podmínek ROP Střední Morava, které zakládá právo ŘO ROP 
Střední Morava odstoupit od podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace nebo Smlouvy  
o poskytnutí dotace. Příjemce bude povinen vrátit ŘO ROP Střední Morava veškeré finanční 
prostředky, které od něj na základě Smlouvy o poskytnutí dotace obdržel. V tomto případě se 
uplatní postup podle ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o porušení rozpočtové kázně. 
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