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Kritická oblast A  
Olomouc – centrum regionu 

 

Olomouc patří mezi nejvýznamnější centra v České republice, je tradiční metropolí (střední) 
Moravy, centrem světské i církevní správy. Od svého založení je královským městem. Město 
je sídlem řady krajských institucí a ředitelství či organizačních jednotek podnikatelských 
subjektů s regionální působností (státní / kulturní instituce, banky, distribuční společnosti). 
Místní univerzity a střední školy poskytují vzdělání studentům přicházejících nejen z regionu, 
ale z celé republiky. Image města je mimo jiné vzhledem k jeho kultuře, historii, školství 
pozitivní. 

Díky své bohaté historii, starobylé univerzitě, kulturním a řemeslným tradicím, ale především 
centrální poloze v rámci Moravy, byla vždy atraktivním místem pro turisty, obchodníky a 
podnikatele. Na sklonku druhého tisíciletí se město zařadilo na seznam památek světového 
kulturního dědictví UNESCO, kam byl zapsán barokní čestný sloup Nejsvětější Trojice. 

V této kritické oblasti se také zabýváme otázkou cestovního ruchu. Cestovní ruch představuje 
u nás i ve světě velmi dynamicky se rozvíjející segment ekonomiky. Svým objemem tržeb se 
řadí ve světě na třetí místo za petrochemický a automobilový průmysl a rovněž rozsahem 
zaměstnanosti a tvorbou kvalitních pracovních příležitostí patří mezi nejvýznamnější 
ekonomická odvětví. Multiplikační efekt doprovázející rozvoj cestovního ruchu je jedním 
z atributů, proč je cestovní ruch považován za odvětví budoucnosti. 

 

Globální cíl: 

Posílení významu města Olomouce jako centra střední Moravy a jeho 
postavení v rámci České republiky i v mezinárodním měřítku. 
 

Záměr A.1.: Aktivn ě vytvářet pozitivní obraz města a mikroregionu navenek, 
koordinovat aktivity subjekt ů, které ovlivňují vnější vztahy. 

Statutární město Olomouc aktualizovalo v roce 2004 program rozvoje cestovního ruchu na 
období 2005 – 2008. V současné době se zpracovává aktualizace programu rozvoje 
cestovního ruchu na období 2008 – 2012. Tento program navazuje na projekt cestovního 
ruchu na období 10 let, který v roce 1998 vytvořila Vídeňská hospodářská univerzita. 
Dokument si vytyčil několik specifických strategií, které budou zaměřeny na zvyšování  
povědomí o destinaci a vylepšení jejího image, efektivní prezentaci produktů cestovního 
ruchu a na spolupráci se subjekty cestovního ruchu.  

Město Olomouc je od roku 1996 členem Sdružení European Cities Tourism, které 
reprezentuje zájmy a koordinuje úsilí evropských měst v oblasti cestovního ruchu. Olomouc 
je aktivní zejména v oblasti vytváření statistik cestovního ruchu, projektů, komunikace, 
působení na veřejnost a City Card (Region Card). European City Tourism pomáhá městům 
směrovat další rozvoj turistiky ve stále náročnějším konkurenčním prostředí. 

Cíl A.1.1. Pozitivní asociace 
 Rozvíjet pozitivní asociace s městem a zvyšovat věhlas tradičních akcí. 

Cíl A.1.2. Sídelní město 
 Aktivně podporovat zřizování důležitých a zajímavých institucí a firem, které 
mohou být přínosné pro město a mikroregion a usilovat o umístění jejich sídel 
do Olomouce. 
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Cíl A.1.3. 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.). 

Cíl A.1.4. 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. 

 

Záměr A.2.: Cíleně využívat a zvyšovat atraktivitu města a mikroregionu pro 
návštěvníky a turisty. 

Mikroregion Olomoucko má přírodní i kulturně historické předpoklady k rozvoji určitých 
druhů cestovního ruchu. Rozvoj cestovního ruchu vyplývá nejen z daných podmínek – 
přírodní prostředí, kulturní a historické dědictví, ale také z vytvářených podmínek – 
organizace a úroveň zařízení CR, produkty atd. Přehledné a logické řešení oblasti rozvoje 
cestovního ruchu tedy představuje tři základní navzájem se doplňující prvky – kapacita, 
produkty a propagace (marketing). Kapacitami máme na mysli materiálně-technické zázemí: 
restaurace, hotely, penziony, kempy, divadla, koncertní sály, parky atd. V této oblasti se 
Olomoucko chce v následujícím období soustředit na zkvalitnění těchto služeb a stále 
udržovat zavedený systém certifikace služeb cestovního ruchu.  

Město se chce uplatnit na trhu cestovního ruchu, a proto je nutné zaměřit pozornost na 
přípravu kvalitní nabídky produktů např. městský, kongresový a incentivní cestovní ruch, 
sportovní turistika a cykloturistika, kulturní cestovní ruch apod.  

V oblasti propagace a marketingu je nutné zaměřit se na nové formy a strategie v řízení 
cestovního ruchu, které jsou označovány jako “destinační management“. Tento systém je 
založen na spolupráci zainteresovaných subjektů cestovního ruchu a koordinovaném řízení, 
kdy jsou formou regionální spolupráce vytvářeny konkurenceschopné jednotky, které dokáží 
vytvořit atraktivní nabídku a uspět s ní na domácím i mezinárodním trhu. Samostatný subjekt 
totiž takovou šanci nemá. Regionální spolupráce v cestovním ruchu se v současné době 
zaměřuje především na společnou propagaci, tyto aktivity však většinou nezajistí lepší využití 
existujícího potenciálu. Destinační management je kvalitativním krokem kupředu, protože zde 
nejde již jen o propagaci, ale přímo o společně vytvářenou nabídku s kompletně zajištěnými 
službami a její uplatnění na trhu. 

Cíl A.2.1. 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.). 

Cíl A.2.2. Produkty cestovního ruchu 
Podpořit stávající produkty CR (Olomouc Card, kongresová a incentivní 
turistika) a zajistit zpracování nových kvalitních produktů. 

Cíl A.2.3. Tematické akce 
Ve spolupráci s obcemi mikroregionu Olomoucko podpořit rozvoj a prezentaci 
tradičních lokálních řemesel a folklórních souborů. 
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Cíl A.2.4. Rozvoj ubytovacích a kongresových kapacit 
Vytvořit podmínky pro rozvoj kvalitních ubytovacích a kongresových kapacit 
ve městě a mikroregionu. Podporovat realizaci autokempu ve vhodné lokalitě. 

Cíl A.2.5. Destinační management 
Rozvíjet spolupráci všech zainteresovaných subjektů cestovního ruchu ve 
městě a mikroregionu a koordinovat řízení jejich aktivit ve prospěch 
cestovního ruchu. 

 

Záměr A.3.: Obnova městských částí a jejich funkcí. 

Při formulaci konkrétních projektů na území města soustředit pozornost především na 
revitalizaci městských částí postižených útlumem hospodářských nebo společenských aktivit, 
zaměřenou k jejich oživení a zkvalitnění životních podmínek obyvatel. Pokračovat v 
regeneraci městské památkové rezervace v souladu se schváleným aktualizovaným 
Programem regenerace MPR a požadavky památkové péče. Při plánování aktivit v centru 
města usilovat o zachování hodnot kulturního a historického dědictví města a využívat při tom 
dostupné nástroje k prosazování vysoké architektonické kvality u všech druhů staveb. 

Cíl A.3.1. Regenerace Městské památkové rezervace 
Pokračovat v naplňování Programu regenerace Městské památkové rezervace 
Olomouc. Postupnou revitalizací veřejných prostorů a kvalitními 
urbanistickými a architektonickými řešeními nových dostaveb v centru města 
přispívat ke zlepšování obyvatelnosti a pěší prostupnosti historického jádra pro 
obyvatele a návštěvníky. Připravovat obnovu Dolního náměstí v návaznosti na 
rekonstruované Horní náměstí. 

Cíl A.3.2. Problémová území města 
Identifikovat lokality vhodné pro regeneraci (zeleně, parky, náměstí, veřejná 
prostranství, části města s problematickou skladbou obyvatelstva, brownfields 
apod.) a připravit podmínky pro získání finančních prostředků z dotačních 
programů EU. 

Cíl A.3.3. Rozvoj výstaviště Flora 
Zajistit realizaci projektu, který je zaměřen na rozvoj a regeneraci přírodního 
areálu výstaviště a výstavních prostor. Udržet statut mezinárodních výstav. 

Cíl A.3.4. Informační a orientační systém města 
Zajistit realizaci atraktivních a přehledných prvků informačního a orientačního 
systému města. 

 

Záměr A.4.: Rozvíjet spolupráci Olomouce se sousedními obcemi. 

Realizace Strategického plánu pro město a mikroregion v posledních čtyřech letech ukázala, 
že mezi městem a okolními obcemi je dobře nastartována vzájemná komunikace a spolupráce. 
Olomouc nadále chce intenzivně rozvíjet toto partnerství a nechce posilovat svoji roli centra 
regionu na úkor okolních obcí. Jednotlivé navrhované aktivity by měly přinášet užitek i obcím 
mikroregionu. Komise hospodářského rozvoje považuje čtvrtý záměr za důležitou součást 
akčního plánu v této kritické oblasti. Jednotlivé cíle představují náměty pro konkrétní činnost 
pro rozvoj vzájemného partnerství. 

Cíl A.4.1. Spolupráce v oblasti rozvoje mikroregionu 
Průběžně vytipovávat oblasti spolupráce mezi městem a obcemi mikroregionu, 
v návaznosti na společné aktivity kraje, města a obcí. 
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Cíl A.4.2. Turistické a cyklistické stezky 
Na základě zpracované koncepce cyklistických stezek a koncepce turistických 
tras v mikroregionu zajišťovat jejich přípravu a realizaci, posuzovat možnou 
provázanost s informačními sítěmi. 

Cíl A.4.3. Internetová prezentace města a mikroregionu 
Vytvořit efektivní model kvalitní prezentace města a mikroregionu Olomoucko 
(spolupráce s krajským úřadem, obcemi mikroregionu a dalšími partnery 
z oblasti CR). 

Cíl A.4.4. Podpora projektu Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje 
V návaznosti na rámec projektu Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje 
aktivně a efektivně spolupracovat s Olomouckým krajem s cílem podpory 
rozvoje obcí území ORP Olomouc. 
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Kritická oblast B  
Lidské zdroje 

 

Kvalita a kapacita pracovní síly, společně s připraveností ploch a prostor pro podnikání jsou 
důležitými kritérii, které ovlivňují rozhodování vnějších investorů o umístění investice a 
předurčují možnosti vnitřních investorů ve městě zůstat a dále se rozvíjet nebo přesunout své 
aktivity jinam. Pro každé město je tedy kvalita pracovní síly, která je ovlivněna jak místním 
školstvím, tak celkovou kvalitou života ve městě, základním a rozhodujícím faktorem 
určujícím jeho konkurenceschopnost ve srovnání s ostatními městy. 

Se životem ve městě a atraktivitou pro případné nové zaměstnance místních podniků 
bezprostředně souvisí také životní podmínky pro obyvatele. V tomto kontextu stojí na prvním 
místě otázka bydlení. Tématika bydlení zahrnuje nejen plochy pro výstavbu a stavby samotné, 
ale i nastavení mantinelů bytové politiky, např. regenerace sídlišť, nevyužívaný stávající 
bytový fond apod. V této oblasti stále více nabývají na významu aktivity developerských 
společností a místních stavebních firem, s kterými by město mělo nacházet efektivní 
platformy spolupráce. 

Lidé, na kterých lze stavět lepší ekonomickou budoucnost města, potřebují mít nejen dobré 
zaměstnání, kvalitní bydlení, ale i dostatečné kulturní, společenské a sportovní vyžití. 
Významnou součástí této kritické oblasti je tedy také volný čas a nabídka kulturního a 
sportovního vyžití.   

 

Globální cíl: 

Zvýšení přitažlivosti Olomoucka jako místa atraktivního pro nové obyvatele. 

Vytváření podmínek pro rozvoj vzdělanosti, kulturního, sportovního a 
společenského vyžití obyvatel mikroregionu. 
 

Záměr B.1.: Trvale zajišťovat, aby pracovní síly disponovaly vzděláním a dovednostmi 
potřebnými k uspokojení poptávky zaměstnavatelů a investorů. 

Vysoké hodnocení kvality lidských zdrojů patří k nejvýznamnějším silným stránkám 
Olomouce a mikroregionu. Průzkum podnikatelského prostředí však současně signalizuje 
nedostatek pracovní síly s technických vzděláním, nízkou inovační aktivitu a existují i obavy 
z prvních příznaků „odlivu mozků“ z města a regionu. Olomouc/ko má ambici vytvářet 
podmínky pro stimulaci a rozvoj znalostní ekonomiky a tomuto odpovídá velký důraz na 
všechny aspekty rozvoje lidského kapitálu ve městě a mikroregionu. Tomu zajisté napomáhá 
rozvoj vysokého školství, kdy vedle Univerzity Palackého zahájila v roce 2005 svoji činnost 
soukromá vysoká škola neuniverzitního typu Moravská vysoká škola Olomouc. 

Cíl B.1.1. Podpora rozvoje zaměstnanosti 
Nadále podporovat programy a organizace zaměřené na profesní rekvalifikace 
pracovní síly podle potřeb zaměstnavatelů a související rozvoj odborného 
školství (podpora spolupráce škol a podnikatelského sektoru v oblasti profesní 
přípravy). 

Cíl B.1.2. Personální unie 
Posílit funkčnost personální unie, která mapuje situaci a zpracovává prognózy 
vývoje trhu práce, za účasti Úřadu práce a klíčových partnerů. 
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Cíl B.1.3. Podpora rozvoje vysokého školství 
Podporovat rozvojové projekty Univerzity Palackého, Moravské vysoké školy 
Olomouc a vyšších odborných škol včetně vzniku nových oborů, a to rovněž 
technických. 

Cíl B.1.4. Celoživotní vzdělávání 
Vytvořit ucelený systém přípravy a podpory programů celoživotního 
vzdělávání zaměřený na potřeby města a mikroregionu (jazykové, technické a 
další vzdělávací programy). 
Vytvořit „Registr nabídky celoživotního vzdělávání“. 
Zajistit pokračování aktivit projektu „Magisthere“ zaměřeného na vzdělávání 
v oblasti kulturního dědictví. 

 

Záměr B.2.: Rozšiřovat možnosti kulturního, sportovního a společenského vyžití 
obyvatel města a mikroregionu, posilovat rekreační zázemí města. 

Důležitým atributem regionální metropole je všestranná nabídka kulturního, společenského 
a sportovního vyžití pro všechny skupiny obyvatel. Totéž platí pro existenci kvalitního a 
kapacitního rekreačního zázemí. Zájmem Olomoucka je nabízet podmínky pro kvalitu života 
místních obyvatel a zároveň posilovat svoji atraktivitu pro potenciální nové obyvatele, a to i 
ty, pro které se stává přechodným domovem. Nové privátní aktivity rozvoje sportovišť pro 
veřejnost a PPP projekt Aquaparku řízený městem vnášejí do tohoto prostředí potřebnou 
dynamiku a kvalitativně novou nabídku. V kontextu přípravy systému protipovodňové 
ochrany je nutno se zabývat rovněž využitím koridorů řeky Moravy a Bystřice pro každodenní 
rekreaci. 

Cíl B.2.1. Olomoucká fortová pevnost 
Formulovat a konkretizovat záměry na využití jednotlivých objektů fortové 
pevnosti s důrazem na využití Korunní pevnůstky jako areálu aktivního 
odpočinku v souvislosti s přípravou muzea fortové pevnosti Olomouc. 

Cíl B.2.2. Rozvoj příměstské rekreace 
Zaměřit se na systematické zlepšování podmínek pro příměstskou rekreaci. 
Zejména vytvořit odpovídající podmínky pro rekreaci obyvatel v areálech 
přírodních koupališť a pro rozvoj cestovního ruchu na Sv. Kopečku 
(pokračovat v realizaci příměstského lesa na Sv. Kopečku, dokončit obnovu 
aleje na Sv. Kopeček, včetně vybudování cyklostezky na Sv. Kopeček). Další 
možnosti vytvářet také v příměstských lesích v majetku města. 

Cíl B.2.3. Aquapark 
Zajistit účinnou propagaci a marketing aquaparku. 

Cíl B.2.4. Sportovní areály zimního a plaveckého stadionu 
Systematicky naplňovat schválené etapy obnovy plaveckého stadionu a 
připravovat rekonstrukci zimního stadionu jako sportovního a kulturního 
zařízení na multifunkční halu. 

Cíl B.2.5. Atraktivní a udržované městské parky 
Realizovat obnovu městských parků s důrazem na kultivované, atraktivní a 
bezpečné prostředí pro veřejnost. 

Cíl B.2.6. Komunitní plán sociálních služeb 
Ve spolupráci města, obcí, institucí a organizací působících v sociální oblasti 
zajišťovat plnění Komunitního plánu sociálních služeb. 
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Cíl B.2.7. Rekreační zóna podél řeky Moravy a Bystřice 
Využít území kolem řeky Moravy přestavované v rámci protipovodňové 
ochrany města zároveň jako místa každodenní rekreace obyvatel 
v architektonicky i přírodně velmi hodnotném prostředí. Sledovat kultivaci a 
zatraktivnění koridoru řeku Bystřice a vybudovat sportovně-rekreační zónu 
Holický les. 

 

Záměr B.3.: Zvýšit dostupnost bydlení ve městě  zejména pro mladé rodiny a čelit 
nepříznivému demografickému vývoji a změnám v sídelní struktuře. 

Otázka bydlení s tématem lidských zdrojů velmi úzce souvisí. Ve městě byla realizována 
bytová výstavba dle Koncepce rozvoje bydlení z roku 1997, praxe však ukazuje, že samotná 
výstavba nových bytů k obrácení nepříznivých demografických trendů nepostačuje. 
Systematická příprava ploch pro všechny typy bydlení a spolupráce města s obcemi v 
mikroregionu by měly být hlavní náplní tohoto záměru. V tomto kontextu byla orgány města 
v roce 2007 schválena upravená Koncepce rozvoje bydlení a byly rovněž provedeny analýzy 
městských pozemků vhodných pro bydlení, z nichž řada z nich již nachází konkrétní zájemce 
z řad developerů, stavebních firem a veřejnosti. 

Cíl B.3.1. Koncepce rozvoje bydlení 
Zajistit plnění aktualizované Koncepce rozvoje bydlení. 

Cíl B.3.2. Regenerace sídlišť 
Pokračovat v regeneraci sídlišť a zlepšovat další faktory kvality bydlení a 
prostředí sídlištní zástavby. 

Cíl B.3.3. Plochy pro bydlení 
Vytvářet dostatek ploch vhodných pro bytovou výstavbu a vyhodnocovat 
možnosti a formy podpory města např. v oblasti technické infrastruktury, 
včetně zapojení soukromých investorů a developerů. Například projekt lokalita 
Pražská východ. 
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Kritická oblast C  
Hospodářský růst a konkurenceschopnost 

 

Olomouc je dnes již vítaným a osvědčeným cílem zahraničních investic. Ekonomika 
Olomouce se jeví jako velmi dobře diverzifikovaná a zahrnuje firmy tradiční i nové, českých i 
zahraničních vlastníků, v průmyslu, dopravě, stavebnictví, dodávce energií a ve službách. Jak 
vyplynulo z průzkumu podnikatelského prostředí, největší problémy rozvoje podniků 
přestávají být spojeny s financováním (dostupnost financí, úrokové míry) a naopak roste 
význam „lidského faktoru“ (dostupnost pracovní síly, cena pracovní síly), přestože je 
v regionu relativně vysoká nezaměstnanost a mzdy jsou spíše průměrné. Zaměřit se je 
nezbytné rovněž na podporu rozvoje inovačního prostředí. 

Vedle kvality pracovní síly a tradice průmyslové výroby je pro nové investory důležitým 
faktorem dostupnost budov a zainvestovaných pozemků, který se dotýká jak malých a středně 
velkých podniků (MSP), tak případných velkých investorů. Pokud má město k dispozici 
nabídku dobře umístěných připravených pozemků za rozumnou cenu, je to pro něj velká 
výhoda, pokud soutěží o nové investory. V Olomouci přetrvává po obsazení připravených 
průmyslových zón nedostek disponibilních nemovitostí, na druhou stranu je možno 
konstatovat dynamický trend rozvoje místních firem a zájem o řešení areálů a objektů 
brownfields. 

Město se chce v následujících letech zaměřit na takové aktivity, které zlepší místní 
podnikatelské prostředí, spolupráci veřejného a soukromého sektoru a zlepší nabídku 
podnikatelských nemovitostí. 

 

Globální cíl: 

Podpora hospodářského růstu a konkurenceschopnosti založené na místní 
tradici a potenciálu pracovní síly. 
 

Záměr C.1.: Vytvářet podmínky pro investice. 

Olomoucko dosáhlo v uplynulém období významné úspěchy v oblasti lákání přímých 
zahraničních investic, což se promítlo ve zvýšené výkonnosti a konkurenceschopnosti místní 
ekonomiky. Nadále však platí problémy s nedostatkem připravených rozvojových ploch, které 
se již projevují v nižší očekávané investiční aktivitě místních podniků a omezení schopnosti 
lokalizovat nové vnější investice. Výrazněji je nutno hledat efektivní řešení ve spolupráci se 
soukromým sektorem a developerskými společnostmi. 

Cíl C.1.1. Rozvojové plochy 
Společně s dalšími partnery identifikovat možné rozvojové plochy, podpořit a 
koordinovat přípravu městských a soukromých rozvojových ploch včetně 
promítnutí do Územně plánovací dokumentace, hledat kompromisy ve vztahu 
k zemědělskému půdnímu fondu. Využít zpracování Zásad územního rozvoje 
Olomouckého kraje k prověření možností v mikroregionu. 

Cíl C.1.2. Podnikatelské zóny a technologické parky 
Rozvíjet stávající a připravovat nové podnikatelské zóny v návaznosti na 
dostupné finanční zdroje a podporovat soukromé developerské aktivity. 
Koordinovat efektivně nabídku nemovitostí a zajišťovat obsazenost stávajících 
zón investory. 
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Cíl C.1.3. Kontaktní centrum pro investory 
Ve spolupráci města, CzechInvestu, Regionální agentury pro rozvoj střední 
Moravy a OHK Olomouc nadále zajišťovat efektivní systém servisu pro 
investory. 

Cíl C.1.4. Spekulativní haly 
Prověřovat možnosti a zajišťovat spolupráci se soukromými developery a 
CzechInvestem při výstavbě spekulativních (nájemních) podnikatelských 
nemovitostí (hal). 

Cíl C.1.5. Rekonverze (revitalizace) brownfields 
Ve spolupráci se soukromým sektorem, CzechInvestem, Krajským úřadem 
apod. hledat a aktivovat způsoby řešení nefunkčních nebo deprivovaných 
areálů a objektů. 

Cíl C.1.6. Marketing investičních příležitostí 
Průběžně realizovat funkční metody marketingu Olomouce a Olomoucka jako 
místa pro podnikání a konkrétních investičních příležitostí. 

 

Záměr C.2.: Stimulovat a podporovat rozvoj znalostní ekonomiky. 

Význam města, struktura ekonomických aktivit, koncentrace vzdělávacích institucí a znalostí 
a také aktuální trendy ekonomického rozvoje představují pro Olomouc jednoznačnou výzvu 
k zahájení praktických kroků, které povedou k posílení role relevantních prvků znalostní 
ekonomiky v místní ekonomice. Zprovoznění podnikatelského inkubátoru jako nové součásti 
Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého, nové klastrové iniciativy a zájem 
významných developerů o realizaci office-parků vnášejí novou dynamiku i do tohoto 
prostředí. 

Cíl C.2.1. Podpora inovací a transferu vědy a výzkumu do praxe 
Ve spolupráci vysokých škol, města, kraje, CzechInvestu a podnikatelské sféry 
vytvářet podmínky pro rozvoj inovací a transferu vědy a výzkumu do praxe 
(regionální technologické a inovační centrum). 

Cíl C.2.2. Podnikatelský inkubátor 
Podporovat provoz podnikatelského inkubátoru I se zaměřením na inovační 
podnikání a hledat formy rozšíření aktivit podnikatelského inkubátoru 
(podnikatelský inkubátor II). 

Cíl C.2.3. Investice v oblasti strategických služeb 
Podporovat a vytvářet možnosti pro vstup investic v oblasti strategických 
služeb a zajišťovat asistenci investorům ve spolupráci s dalšími partnery (např. 
rozvoj office-parků, techno-center). 

Cíl C.2.4. Klastry 
Ve spolupráci CzechInvestu a zainteresovaných subjektů (např. 
Vědeckotechnického parku UP) nadále podporovat možnosti vytváření 
průmyslových klastrů a jejich zapojení do místní ekonomiky. Spolupracovat 
s facilitátory klastrových iniciativ. 

 

Záměr C.3.: Věnovat pozornost kvalitě podnikatelského prostředí a image města a 
mikroregionu jako lokality pro podnikání. 

Tento záměr nemůže obsáhnout všechny aspekty, které ovlivňují kvalitu podnikatelského 
prostředí a její vnímání. Důraz bude kladen (a) spíše na funkce a služby veřejných institucí 
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a (b) tzv. „měkké“ faktory, které však mají v moderních ekonomikách rostoucí význam. Jistá 
pozornost bude věnovaná postavení a asistenci MSP ve městě a mikroregionu. V tomto směru 
je důležitá rovněž spolupráce města a institucí v rámci partnerství. 

Cíl C.3.1. Setkávání rady města s podnikateli 
Udržovat tradici pravidelných tematických setkání městské rady s podnikateli a 
podnikatelskými sdruženími. 

Cíl C.3.2. Podpora MSP 
Prostřednictvím informačního místa pro podnikatele hledat nové formy 
podpory a další způsoby komunikace s malými a středními podniky. 

Cíl C.3.3. Databáze podnikatelských nemovitostí 
Ve spolupráci s Krajským úřadem, Regionální kanceláří CzechInvestu a 
Hospodářskou komorou udržovat a nabízet databázi podnikatelských 
nemovitostí ve městě a mikroregionu jako nabídku pro podnikatele hledající 
příležitost k podnikání na Olomoucku. 

Cíl C.3.4. Public-private partnership 
Ve spolupráci s PPP centrem ČR vyhodnotit možnosti / předpoklady zapojení 
města do PPP a vytipovat pilotní projekty. 
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Kritická oblast D  
Výkonná infrastruktura a doprava 

 

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 D11 a rychlostní komunikace R35 se 
ještě zlepší a vzroste význam města 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, město však musí 
vystupovat jako iniciační a výrazně kooperující partner.  

 

Globální cíl: 

Zlepšování technické infrastruktury pro hospodářský rozvoj i kvalitu života. 
 

Záměr D.1.: Zlepšovat napojení Olomouce na nadregionální systémy dálnic a 
rychlostních komunikací včetně souvisejících staveb. 

Vnější dopravní spojení Olomouce je s ohledem na jeho vnitrozemskou polohu vynikající. V 
říjnu 2003 byl uveden do provozu patnáctikilometrový obchvat Olomouce, který výrazně 
zrychlil dopravu ve směru na Brno, Přerov a Hranice na Moravě. Obchvat je součástí budoucí 
173 km dlouhé rychlostní komunikace R35 Hradec Králové – Lipník nad Bečvou. Velmi 
důležité v dalším zkvalitňování dopravního napojení města je budování rychlostních 
komunikací R35, R46 a R55. Zprovoznění I. etapy západní tangenty dálničního obchvatu 
v listopadu 2007 výrazně napomůže odvedení dalších objemů tranzitní dopravy z města, 
nutno je však vytrvat v dalších aktivitách směřujících k dobudování celého systému. 

Cíl D.1.1. Západní část obchvatu Olomouce 
Urychlit dokončení výstavby západní části obchvatu. 

Cíl D.1.2. Východní tangenta Olomouce 
Urychlit přípravu východní tangenty – důležité regionální komunikace. 

Cíl D.1.3. Strategické plánování dopravních investic 
Koordinovat a účelně plánovat dopravní investice ve městě a okolí. 

 

Záměr D.2.: Rozvíjet městskou (hromadnou) dopravu a účelně řešit negativní dopady 
dopravy ve městě jak z hlediska životního prostředí, tak bezpečnosti obyvatel. 

Negativní důsledky dopravy na životní prostředí jsou důležitým problémem pro současnou a 
budoucí populaci, neboť zatížení životního prostředí z dopravy neustále narůstá a jeho 
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nepříznivý vliv se stále prohlubuje. Prudké zvýšení stupně motorizace (zvyšující se intenzita 
dopravy) za minulé desetiletí má ve městě řadu negativních dopadů. Negativní vliv se 
projevuje především v produkci emisí znečišťujících ovzduší, vyšší hladině hluku.  

Tento negativní dopad může být zmírněn posílením významu městské hromadné dopravy a 
vybudování fungujícího integrovaného dopravního systému. V tomto kontextu je město 
úspěšné realizovaným projektem rozvoje MHD z fondů EU, nutno je však připravovat další 
související aktivity. Velmi diskutovanou oblastí v tomto záměru je také otázka dopadu 
dopravy na bezpečnost obyvatel města. 

Cíl D.2.1. 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. 

Cíl D.2.2. Doprava v klidu 
Rozvíjet systém statické dopravy – vytipovat další vhodné lokality pro nová 
parkoviště. 

Cíl D.2.3. Zmírňování negativních vlivů dopravy 
Zpracovat strategie odstraňování negativních vlivů dopravy, jako je hluk 
z dopravy, emise, ale také nehodovost. 

 

Záměr D.3.: Trvale udržovat a rozvíjet technickou infrastrukturu města a mikroregionu 
včetně schopnosti pružné reakce na rozvojové projekty. 

Významnou podmínkou ekonomického a sociálního rozvoje regionů je stav a úroveň 
vybavení území technickou infrastrukturou. Technická infrastruktura je až na výjimky 
schopna zabezpečovat základní funkce v území regionů. Stav inženýrských sítí nepředstavuje 
pro město a mikroregion závažný handicap, zbývají dořešit dílčí úseky plynovodů, 
kanalizačních a vodovodních řádů. Důležitá je druhá část výroku, která reaguje na jiné části 
Strategickém plánu (zejména budování průmyslových zón). Velký důraz by měl být kladen na 
koncepční budování infrastruktury s ohledem na rozvojové záměry města a mikroregionu. 

V červenci 1997 byla Olomouc podobně jako mnohá moravská města postižena povodní. 
Byla zaplavena třetina její rozlohy, což vyvolalo naléhavou potřebu přehodnotit stávající 
způsob ochrany města. Bylo zřejmé, že ochrana urbanizované části Olomouce musí spočívat 
nejen v usměrnění územního rozvoje města, ale i v realizaci opatření stavebně technických a 
ekologických. Pro řešení této problematiky má město zpracovánu Technicko-ekonomickou 
studii zvýšení kapacity koryta řeky Moravy v Olomouci (TES) a na ni navazující Studii 
urbanistického a ekologického začlenění koryta řeky Moravy do organismu města Olomouce. 
Z hlediska územního plánu je Protipovodňová ochrana navržená výše uvedenými studiemi 
zahrnuta do Změny Územního plánu sídelního útvaru Olomouc. V roce 2007 byla dokončena 
I. etapa protipovodňové ochrany spočívající v ochraně místní části Černovír a realizaci 
obtokového kanálu u olomoucké teplárny. Příprava dalších etap protipovodňového systému 
zůstává nadále pro město zásadním úkolem. 

Cíl D.3.1. Program rozvoje technické infrastruktury 
Ve spolupráci se správci sítí vypracovat střednědobý program rozvoje 
infrastruktury v mikroregionu se zaměřením na vytváření podmínek pro 
rozvojové aktivity. 

Cíl D.3.2. Plán protipovodňových opatření 
Koordinovat realizaci protipovodňových opatření a aktivně spolupracovat při 
přípravě a realizaci jednotlivých staveb protipovodňové ochrany. 
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Záměr D.4.: Zahájit proces vytváření informační infrastruktury m ěsta. 

Rozvoj informačních technologií přinesl na jedné straně nejdynamičtěji rostoucí průmyslové 
odvětví, na straně druhé významně a rychle mění možnosti a podmínky podnikání v takřka 
všech ostatních oborech. Schopnost pozitivní reakce na probíhající vývoj a využití příležitostí, 
které rozvoj IT nabízí bez ohledu na existující determinace je jednou z největších výzev, 
kterým (národní, regionální, místní) ekonomiky v současné době čelí. Město Olomouc má 
poměrně dobrou výchozí pozici založenou na kapacitě místní univerzity, působení 
progresivních firem a koncentraci potenciální uživatelů IT. První projekt „metropolitní sítě“ je 
rovněž ve stádiu realizace. 

Cíl D.4.1. Koncepce a koordinace rozvoje IT 
Město zajistí realizaci projektu IKT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: Prioritní cíle 


