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Vážení přátelé,

Slovo primátora

je tomu už více než pět let, co jsme v roce 2000 zpracovávali Strategický  plán 
rozvoje města Olomouce a mikroregionu Olomoucko. Díky tomu jsme získali za 
výrazného přispění společnosti Berman Group materiál, který obsahuje ucelený 
přehled o klíčových rozvojových oblastech včetně návrhů cílů a postupů k jejich 
realizaci. Výsledný Strategický plán nám pak sloužil a nadále bude sloužit jako 
účinný nástroj pro podporu rozvojových záměrů města a celého regionu.

Jelikož velkou část stanovených cílů se nám podařilo v uplynulých pěti letech 
naplnit, a s ohledem na skutečnost, že bylo nezbytné reagovat na nové vývojové 
trendy a výsledky nově provedených analýz, přikročili jsme v roce 2004 k postupné 
aktualizaci Strategického plánu. Aktualizovaná strategie nově reaguje na potřeby roz-
voje vzdělanostní ekonomiky a také podchycuje spektrum příležitostí v návaznosti 
na fi nanční pomoc Evropského společenství. Výsledný dokument nepochybně 
přispěje k dalšímu urychlení ekonomického rozvoje našeho regionu a k posílení 
konkurenceschopnosti Olomoucka nejen v rámci České republiky, ale také v sou-
vislosti s dalším utvářením hospodářských vztahů v rámci Evropské unie.

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem zainteresovaným subjektům 
spolupracujícím na principu partnerství, kteří se na aktualizaci Strategického 
plánu  rozvoje města Olomouce a mikroregionu Olomoucko podíleli. Jedná se 
zejména o starosty okolních obcí, Univerzitu Palackého, Okresní hospodářskou 
komoru Olomouc, krajský úřad, regionální kancelář agentury CzechInvest, Úřad 
práce v Olomouci a v neposlední řadě o zástupce podnikatelů. Zásluhu za ad-
ministraci celého procesu aktualizace a zpracování dokumentace má především 
společnost Berman Group, Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy 
a oddělení hospodářského rozvoje Magistrátu města Olomouce.

       Ing. Martin Tesařík,
        primátor města Olomouce



Shrnutí postupu prací aktualizace
Strategického plánu rozvoje města Olomouce 
a mikroregionu Olomoucko (2004–2005)

Vyhodnocení plnění původního Strategického plánu z roku 2001

Na základě vyhodnocení jednotlivých cílů byla zvážena další možnost 
implikací vůči aktualizovanému Strategickému plánu.

Obce mikroregionu Olomoucko 
– anketa a setkání obcí s primátorem města  

Zjištění zájmu obcí o další spolupráci v mikroregionu, preference formy
mikroregionu, identifi kace nosných potřeb obcí ve vztahu k městu nebo
mikroregionu (duben–květen 2004)

Aktualizace analytické části Strategického plánu 
Profi l města Olomouce a mikroregionu Olomoucko (porovnání se stavem 
v roce 2000 a aktualizace)
Průzkum podnikatelského prostředí (srpen–září 2004)
SWOT analýza – ověření a aktualizace

Související podklady a dokumenty

Přehled koncepčních dokumentů (odvětvové koncepce, strategie 
a generely) – vypracování seznamu a posouzení návaznosti koncepčních
dokumentů pořízených v období 2000–2004, případně plánovaných 
pro další období

Stanovení priorit pro tematické zaměření aktualizace Strategic-
kého plánu, určení pracovních skupin a provedení aktualizace 

I.  Kritická oblast A: Olomouc – centrum regionu  
 Kritická oblast D: Výkonná infrastruktura a doprava

  – interní způsob aktualizace, „pragmatické“ doplnění cílů
II.  Kritická oblast B: Lidské zdroje  
  Kritická oblast C: Udržení konkurenceschopnosti a hospodářského   

  růstu, včetně orientace na vzdělanostní ekonomiku
  – dvě pracovní skupiny a „kreativní“ vytvoření návrhů cílů v kontextu vize 
  „Olomouc jako atraktivní místo pro život obyvatel i investorů“ 

Při aktualizaci zohledněno: 
– další plnění důležitých dříve defi novaných cílů s ohledem na provedené 

vyhodnocení plnění původního strategického plánu
– promítnutí priorit obcí mikroregionu Olomoucko a začlenění 

projektových záměrů se širším potenciálem (na základě doporučení obcí
mikroregionu Olomoucko)

Stanovení zodpovědných osob a garantů pro jednotlivé cíle 

Projednání s veřejností:

Radniční listy (5/2005) 
– článek o aktualizaci Strategického plánu s odkazem na web města 

  o Strategickém plánu
Webové stránky města 
– představení návrhu aktualizace Strategického plánu ve struktuře klíčových  

 oblastí, záměrů a cílů
Management klub 
– prezentace souvislostí a návrhu aktualizace Strategického plánu širšímu   

 manažerskému fóru

Prioritizace cílů  – dotazník pro 2 skupiny tazatelů:

– Politická reprezentace města (ZMO) 
– Členové rozšířené Komise hospodářského rozvoje včetně obcí 

mikroregionu, členové Management klubu

Schválení fi nálního návrhu aktualizace Strategického plánu 
a jeho součástí

Finální podoba aktualizace Strategického plánu schválena Radou města 
 Olomouce a Zastupitelstvem města Olomouce v září 2005, ve struktuře 
 kritických oblastí, záměrů a cílů (celkem 61)

WISP 
– elektronická forma prezentace a nástroj implementace 
aktualizovaného Strategického plánu

– Zpracování schválené verze klíčových oblastí, záměrů a cílů na internetové 
stránky 

– Možnost rozšíření podrobnějších informací k jednotlivým cílům 
 Strategického plánu formou tzv. aktivit v rámci projektových listů   
 (možnost průběžné editace projektových listů v návaznosti na postupnou  
 implementaci cílů)

– Elektronická verze prezentace Strategického plánu na internetové adrese:  
https://olomoucko.certicon.cz/



Průzkum podnikatelského prostředí 
Shrnutí závěrů z průzkumu provedeného v roce 2004 
a srovnání s roky 2002 a 2000

Zásadní zjištění v porovnání všech tří průzkumů:

- Největší problémy rozvoje podniků přestávají být spojeny s fi nancováním 
(dostupnost fi nancí, 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.

- Trvale roste zaměstnanost ve fi rmách se zahraničními vlastníky, a to z 23 %
na 29 % (v roce 2000 činila 13 %). 

- Ve městě jsou významně exportně zaměřené strojírenské podniky, naopak
stavební, polygrafi cké a potravinářské fi rmy slouží zejména českému trhu. 
Podíl exportu na místní ekonomice však trvale stoupá.

- Vstup České republiky do EU se projevil zejména ve zlepšeném přístupu 
na velký trh, prozatím se nenaplnila pozitivní očekávání spojená s lepší 
vymahatelností práva. Naopak obavy z nákladů na přizpůsobení se novým 
podmínkám se od roku 2000 pravidelným tempem snižují. 

- Od roku 2000 pravidelně stoupá zaměstnanost ve zkoumaných fi rmách, 
pozitivní očekávání přetrvávají i do příštího roku. 

- Místní podniky hodnotí ve srovnání s jinými městy ČR pracovní sílu velmi 
dobře, toto hodnocení se navíc v průběhu let zlepšuje. 

- Výše průměrné mzdy 16 084 Kč ve zkoumaném vzorku je pod statistickým 
průměrem ČR, nicméně ve srovnání s rokem 2000 došlo k pozitivnímu nárůstu.
Nejvyšší průměrnou hrubou mzdu vykazuje strojírenství, nejnižší potravinářství. 

- Ve městě pozorujeme relativně nízkou investiční aktivitu. Sledované podniky 
uvádějí snížení plánovaných investic oproti minulému průzkumu, 
což je částečně způsobeno právě realizovanými investicemi. 

- Průměr známkování služeb místní správy tázanými fi rmami se během 
posledních dvou let mírně zlepšil, přesto zůstává na úrovni průměru českých
měst. Nejznatelnějšího a opakovaného zlepšení dosáhly „služby městské 
policie“, nejhůře hodnocená je trvale „podpora malého a středního podnikání“.

- Podniky doporučují, aby místní správa poskytovala takové pobídky 
k podnikání, které zlepší místní podnikatelské prostředí, spolupráci veřejného 
a soukromého sektoru a zlepší nabídku podnikatelských nemovitostí. 
Podniky naopak spíše nepodporují fi nanční nástroje (zvýhodněné půjčky, 
garance za úvěry). 

- Dopravní dostupnost, geografi cká poloha, podnikatelské kontakty, kvalitní 
pracovní síla, tradice podnikání – to všechno bylo fi rmami opět uváděno jako
silná stránka podnikání v Olomouci a okolí. Za nejzávažnější negativní faktor 
je dle četnosti odpovědí považována špatná podnikatelská legislativa, 
která ovšem není řešitelná z místní úrovně. 

- Město Olomouc jako „místo pro podnikání“ bylo u dotazovaných nejčetněji
hodnoceno jako dobré. 

pozn.: Průzkum byl proveden v srpnu 2004 a zaštítila jej fi rma Berman Group 
ve spolupráci s Regionální agenturou pro rozvoj Střední Moravy. Pro účast 
v průzkumu bylo vybráno 70 rozhodujících zaměstnavatelů ve všech důležitých 
odvětvích mimo veřejnou správu, z nichž 50 se průzkumu zúčastnilo formou 
řízeného interview. Zkoumaný vzorek je dostatečně reprezentativní, zahrnuje 
podniky zaměstnávající výraznou část ekonomicky aktivních osob v průmyslu
a stavebnictví ve městě.



soustředit na zkvalitnění těchto služeb 
a stále udržovat zavedený systém certi-
fi kace 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 cyklo-
turistika, 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 zain-
teresovaných subjektů cestovního ru-
chu 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 mana-
gement 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.

Pozitivní asociace 
Identifi kovat pozitivní asociace s městem a zvyšovat věhlas tradičních akcí.

Sídelní město 
Připravit seznam zajímavých institucí a fi rem, které mohou být přínosné pro město 
a mikroregion a usilovat o umístění jejich sídel do Olomouce.
 

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

Koncepce rozvoje kultury ve městě
Ve spolupráci s relevantními institucemi (Divadlo hudby, Moravské divadlo, Moravská fi lhar-
monie, muzea, univerzita atd.) zajistit zpracování účinné koncepce rozvoje kultury ve městě.

Cíl A.1.1.

Cíl A.1.2.

Cíl A.1.3.

Cíl A.1.4.

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

Kritická oblast A

Mikroregion Olomoucko má přírodní i kul-
turně 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 pro-
pagace (marketing). Kapacitami máme na 
mysli materiálně-technické zázemí: restau-
race, hotely, penziony, kempy, divadla, 
koncertní sály, parky atd. V této oblasti se 
Olomoucko chce v následujícím období 

Kvalita služeb v oblasti cestovního ruchu
Zajistit jednak implementaci cílů udržitelnosti cestovního ruchu 
(certifi kace ekologicky šetrných služeb cestovního ruchu – nadstavba certifi kace 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.2.1.

Produkty cestovního ruchu
Podpořit stávající produkty CR (Olomouc 
Card, kongresová a incentivní turistika) a za-
jistit zpracování nových kvalitních produktů 
např. Olomoucká pevnost, internetové 
stránky Olomouc Travel, fakultativní výlety.

Cíl A.2.2.

Statutární město Olomouc aktualizovalo 
v roce 2004 program rozvoje cestovního ru-
chu na období 2005–2008. Tento program 
navazuje na projekt cestovního ruchu na 
období 10 let, který v roce 1998 vytvořila 
Vídeňská hospodářská univerzita. Doku-
ment si vytyčil několik specifi ckých strate-
gií, které budou zaměřeny na zvyšování  
povědomí o destinaci a vylepšení jejího 
image, efektivní prezentaci produktů ces-
tovního 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. Měs-
to Olomouc se spolu s dalšími čtyřmi 
evropskými městy staly v říjnu 2000 za-
kládajícími členy asociace AVEC (Alian-
ce evropských kulturních měst), která 
sdružuje 30 evropských historických měst 
bohatých na mimořádné kulturní dědictví. 
Tato města hodlají využít svého kulturního 
dědictví k trvalému místnímu rozvoji. 
K tomuto účelu členská města sítě rozvíjejí 
studie a výměny „know-how” a personálu. 
Na místní úrovni se město snaží udržovat 
stálou síť aktivit s univerzitami, asociacemi, 
odborníky a všeobecně se všemi vý-
znamnými činiteli, kteří se podílejí na 
rozvoji kulturního dědictví v dané oblasti.

Olomouc patří mezi nejvýznamnější 
centra v České republice, je tra-

diční metropolí (střední) Moravy, cen-
trem světské i církevní správy. Od svého 
založení je královským městem. Město je 
sídlem řady krajských institucí a ředitelství 
či organizačních jednotek podnikatel-
ských subjektů s regionální působností 
(státní/kulturní instituce, banky, distribuční 
společnosti).  Místní univerzita a střední školy 
poskytují vzdělání studentům přicházejícím 
nejen z regionu, ale z celé republiky. Image 
města je mimo jiné vzhledem k jeho kultuře, 
historii a školství pozitivní.  Díky své bohaté 
historii, starobylé univerzitě, kulturním a ře-
meslným tradicím, ale především centrální
poloze v rámci Moravy, byla vždy Olomouc 
atraktivním místem pro turisty, obchodníky 
a podnikatele. Na  sklonku druhého tisíciletí 
se město zařadilo na Seznam památek svě-
tového kulturního dědictví UNESCO, kam 
byl zapsán barokní Sloup Nejsvětější Trojice.

V této kritické oblasti se také zabýváme 
otázkou cestovního ruchu. Cestovní 
ruch představuje u nás i ve světě vel-
mi dynamicky se rozvíjející segment 
ekonomiky. Svým objemem tržeb se 
řadí ve světě na třetí místo za petroche-
mický a automobilový průmysl a rovněž 

rozsahem zaměstnanosti a tvorbou kva-
litních 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.

Olomouc – centrum regionu

Kritická oblast A

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

ZÁMĚR A.1.: Aktivně vytvářet pozitivní obraz města a mikroregionu navenek,  
koordinovat aktivity subjektů, které ovlivňují vnější vztahy.



Kritická oblast A

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. 

Pracovní skupina považuje čtvrtý záměr 
za důležitou součást akčního plánu v této 
kritické oblasti. Jednotlivé cíle představují 
náměty pro konkrétní činnost pro rozvoj 
vzájemného partnerství.

Spolupráce v oblasti rozvoje mikroregionu 
Vytipovat priority/oblasti spolupráce mezi městem a obcemi mikroregionu 
v návaznosti na společné aktivity kraje, města  a obcí.

Cíl A.4.1.

Turistické a cyklistické stezky
Na základě zpracované koncepce cyklistických stezek a koncepce turistických tras 
vytipovat pilotní projekty – trasy v mikroregionu a zajistit jejich  přípravu a realizaci.

Cíl A.4.2.

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

Cíl A.4.3.

Finanční zdroje
Ve spolupráci s RARSM zajistit pravidelnou 
aktualizaci databáze dotačních titulů. Vytvářet fi nanční nástroje na podporu 
rozvojových programů.

Cíl A.4.4.

Kritická oblast A
Tematické akce 
Ve spolupráci s obcemi mikroregionu 
Olomoucko podpořit rozvoj a prezentaci 
tradičních lokálních řemesel a folklorních 
souborů.

Rozvoj ubytovacích kapacit 
Vytvořit podmínky pro rozšiřování 
a zkvalitňování ubytování ve městě 
a mikroregionu. Realizovat autokemp 
ve vhodné lokalitě.

Cíl A.2.3.

Cíl A.2.4.

Cíl A.2.5.

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 pod-
mínek 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.

Regenerace Městské památkové rezervace 
Pokračovat v naplňování Programu regenerace MPR 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.3.1.

Problémová území města
Identifi kovat lokality vhodné pro regeneraci (zeleně, parky, náměstí, veřejná prostranství, 
části města s problematickou skladbou obyvatelstva, brownfi elds apod.) a připravit 
podmínky pro získání fi nančních prostředků z dotačních programů EU. 

Cíl A.3.2.

Výstaviště Flora 
Zajistit realizaci projektu, který je zaměřen 
na regeneraci přírodního areálu výstaviště 
a výstavních prostor.

Cíl A.3.3.

Informační a orientační systém 
města
Na základě zpracované studie zajistit realizaci 
navržených prvků Informačního a orientačního 
systému města.

Cíl A.3.4.

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



Technická fakulta 
Sledovat a prověřovat příležitosti 
ke zřízení technické fakulty 
v Olomouci.

Cíl B.1.3.

Cíl B.1.4.

Cíl B.1.5.

Cíl B.1.6.

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

Kritická oblast B

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 míst-
ních obyvatel a zároveň posilovat svoji atraktivitu pro 
potenciální nové obyvatele, a to i ty, pro které se stává 
přechodným domovem.

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.2.1.

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).

Cíl B.2.2.

Bakalářská studia 
Podporovat projekty bakalářského 
studia (technického zaměření) 
založené na spolupráci středních škol mikroregionu s vysokými školami. 

VŠ neuniverzitního typu
Připravit přehled možností podpory/aktivní spolupráce v návaznosti na vznik VŠ neuniverzitního 
typu v Olomouci (Moravská vysoká škola Olomouc – orientace na ekonomiku, management, 
informatiku).

Celoživotní vzdělávání 
Vytvořit ucelený systém přípravy a podpory programů celoživotního vzdělávání zaměřený 
na potřeby města a mikroregionu (jazykové, technické a další kurzy).

Vytvořit „Registr nabídky celoživotního vzdělávání“. 
Zajistit pokračování aktivit projektu „Magisthere“ zaměřený na vzdělávání 
v oblasti kulturního dědictví.

Vysoké hodnocení kvality lidských zdrojů patří k nejvýznamnějším silným stránkám 
Olomouce a mikroregionu. Průzkum podnikatelského prostředí však současně signalizuje 
nedostatek pracovní síly s technickým vzděláním 
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.

Kvalita a kapacita pracovní síly, společně 
s připraveností ploch a prostor pro 

podnikání jsou důležitými kritérii, která 
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 míst-
ním školstvím, tak celkovou kvalitou života 
ve městě, základním a rozhodujícím 
faktorem určujícím jeho konkurenceschop-
nost ve srovnání s ostatními městy.
Se životem ve městě a atraktivitou místních 
podniků pro případné nové zaměstnance  
bezprostředně souvisí také životní pod-
mínky pro obyvatele. V tomto kontextu 
stojí na prvním místě otázka bydlení. 
Tematika bydlení zahrnuje nejen plochy 

pro výstavbu a samotné stavby, ale i na-
stavení mantinelů bytové politiky, např. 
regeneraci sídlišť, nevyužívaný stávající 
bytový fond apod. 
Lidé, na kterých lze stavět lepší ekono-
mickou 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.  

Lidské zdroje

Kritická oblast B

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.

Rekvalifikační firma – instituce 
Nadále podporovat programy a organizace zaměřené 
na profesionální rekvalifi kace pracovní síly podle potřeb 
zaměstnavatelů (zejména strojírenských podniků).

Cíl B.1.1.

Personální unie
Posílit funkčnost personální unie, která mapuje situaci 
a zpracovává prognózy vývoje trhu práce, 
za účasti ÚP a klíčových partnerů.

Cíl B.1.2.



Kritická oblast C

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 rozvojo-
vých ploch, které se již projevují v nižší očekávané investiční aktivitě místních podniků 
a omezení schopnosti lokalizovat nové vnější investice.

Olomouc je dnes již vítaným 
a osvědčeným cílem zahraničních 

investic. Ekonomika Olomouce se jeví jako 
velmi dobře diverzifi kovaná a zahrnuje 
fi rmy tradiční i nové, českých i zahraničních 
vlastníků, v průmyslu, dopravě, staveb-
nictví, dodávce energií a ve službách. Jak 
vyplynulo z průzkumu podnikatelského 
prostředí, největší problémy rozvoje 
podniků přestávají být spojeny s fi nan-
cováním (dostupnost fi nancí, 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. 
Vedle kvality pracovní síly a tradice 
průmyslové výroby je pro nové investory 
důležitým faktorem dostupnost budov 
a zainvestovaných pozemků, který se do-
týká jak malých a středně velkých podniků 
(MSP), tak případných velkých investorů. 

Pokud má město k dispozici nabídku dobře 
umístěných připravených pozemků za ro-
zumnou cenu, je to pro něj velká výhoda, 
pokud soutěží o nové investory. Město  
se chce v následujících letech zaměřit 
na takové pobídky k podnikání, které 

zlepší místní podnikatelské prostředí, spo-
lupráci veřejného a soukromého sektoru 
a zlepší nabídku podnikatelských nemo-
vitostí. 

Hospodářský růst
                      a konkurenceschopnost

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

ZÁMĚR C.1.: Vytvářet podmínky pro investice.

Rozvojové plochy 
Koordinovat přípravu rozvojových ploch včetně promítnutí do ÚPD, hledat kompromisy 
ve vztahu k zemědělskému půdnímu fondu. Využít zpracování ÚP Olomouckého kraje 
k prověření možností v oblasti Olomouc–Přerov–Prostějov.

Cíl C.1.1.

Podnikatelská zóna
Identifi kovat možné rozvojové plochy 
pro rozvojovou průmyslovou zónu 
a zahájit jednání o její přípravě.

Cíl C.1.2.

Kritická oblast B
Aquapark  
Realizovat Aquapark v Olomouci 
dle zpracované projektové dokumentace 
a zajistit účinnou propagaci a marketing.

Cíl B.2.3.

Cíl B.2.4.

Cíl B.2.5.

ZÁMĚR B.3.: Zvýšit  dostupnost  bydlení v  mikroregionu zejména pro mladé rodiny  
a čelit nepříznivému demografi ckému vývoji a změnám v sídelní struktuře.

Otázka bydlení s tématem lidských 
zdrojů velmi úzce souvisí, jde ovšem 
o celospolečenský problém bez možnosti 
snadného a rychlého řešení. Ve městě byla 
realizována bytová výstavba dle Koncepce 
rozvoje bydlení z roku 1997, praxe však 
ukazuje, že samotná výstavba nových bytů 
k obrácení nepříznivých demografi ckých 
trendů nepostačuje. Systematická příprava 
ploch pro všechny typy bydlení a spolu-

práce města s obcemi v mikroregionu by 
měly být hlavní náplní tohoto záměru. 
V březnu 2005 se rada města zabývala 
v rámci jednodenního semináře otázkami 
bydlení ve městě a mikroregionu (městský 
bytový fond, sociální oblast ve vazbě na byd-
lení, fi nanční mechanizmy apod.). 

Koncepce rozvoje bydlení  
Na základě vyhodnocení výsledků KRB ’97 a dalších relevantních informací 
(výstupy ze semináře o bydlení) aktualizovat Koncepci rozvoje bydlení.

Cíl B.3.1.

Spolupráce s obcemi v mikroregionu
Vyhodnocovat „vhodné“ formy spolupráce města a obcí v mikroregionu na rozvoji 
podmínek pro bydlení (ideální stav je „integrace“ spolupráce do aktualizované KRB, 
přestože jde o citlivou záležitost).

Cíl B.3.2.

Regenerace sídlišť 
Pokračovat v regeneraci bytového fondu a zlepšovat další faktory kvality bydlení.

Cíl B.3.3.

Plochy pro bydlení 
Vytvářet dostatek ploch vhodných pro bytovou výstavbu a vyhodnocovat možnosti 
a formy podpory města např. v oblasti technická infrastruktura, včetně zapojení 
soukromých investorů a developerů, aktualizovat územně plánovací dokumentaci 
v mikroregionu. Například projekt lokalita Pražská východ.

Cíl B.3.4.

Cíl B.2.6.

Cíl B.2.7.

Umělá dráha
pro vodní slalom v Olomouci
Prověřit proveditelnost projektu umělé dráhy pro vodní slalom v Olomouci.
 

Sportovní areály zimního a plaveckého stadionu 
Systematicky naplňovat schválené etapy obnovy plaveckého stadionu a připravovat 
rekonstrukci zimního stadionu jako sportovního a kulturního zařízení.

Městské parky
Realizovat obnovu městských parků 
dle průběžně pořizovaných studií.
 

Komunitní plán sociálních 
služeb 
Ve spolupráci města, obcí, institucí 
a organizací působících v sociální oblasti 
zpracovat komplexní „Komunitní plán 
sociálních služeb“.



Kritická oblast C

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 podnikatel-
ského prostředí a její vnímání. Důraz bude 
kladen (a) spíše na funkce a služby veřejných 
institucí a (b) tzv. „měkké“ faktory, které však 
mají v moderních ekonomikách rostoucí 
význam. Jistá pozornost bude věnována 
postavení a asistenci MSP ve městě a mikro-
regionu.

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

Cíl C.3.1.

Komunikace s MSP
Prostřednictvím informačního místa pro podnikatele hledat a používat další způsoby 
komunikace veřejného sektoru s malými a středními podniky 
(např. internetová prezentace).

Cíl C.3.2.

Databáze podnikatelských nemovitostí 
Ve spolupráci s krajským úřadem a hospodářskou komorou vytvořit, udržovat a nabízet 
databázi podnikatelských nemovitostí v menších obcích (mikroregionu) jako nabídku 
pro menší podnikatele hledající příležitost k podnikání na Olomoucku.

Cíl C.3.3.

Rozvoj kancelářských objektů
Zmapovat situaci v nabídce kancelářských prostor/objektů v Olomouci, zvážit možnosti 
koordinace potřeb veřejných institucí, prověřit možnosti stimulace aktivit soukromých 
developerů.

Cíl C.3.4.

Klastry
Ve spolupráci s krajem a agenturou CzechInvest prověřit možnost vytváření průmyslových 
klastrů a jejich zapojení do místní ekonomiky.

Cíl C.2.5.

Public-private partnership
Na základě připravované metodiky vyhodnotit možnosti/předpoklady zapojení města 
do PPP a vytipovat pilotní projekty.

Cíl C.3.5.

Kritická oblast C
Kontaktní centrum pro investory 
Rozšířit aktivity Regionální agentury pro rozvoj Střední Moravy s důrazem 
na komplexní informační servis pro investory – jejich optimalizaci, zkvalitnění vazeb 
na město, mikroregion a CzechInvest a na zajištění poradenství v oblasti přípravy projektů.

Zásoba pozemků
Vytvářet a trvale udržovat 
zásobu nejméně 30 ha 
pozemků pro případné investice 
pod kontrolou města 
(obcí mikroregionu).

 
Spekulativní haly
Prověřit možnosti spolupráce se soukromými developery při výstavbě spekulativních 
(nájemních) podnikatelských nemovitostí (hal).

Cíl C.1.3.

Cíl C.1.4.

Cíl C.1.5.

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

Význam města, struktura ekonomických 
aktivit, koncentrace vzdělávacích institucí 
a znalostí a také aktuální trendy ekono-
mického rozvoje představují pro Olomouc 

jednoznačnou výzvu k zahájení praktic-
kých kroků, které povedou k posílení role 
relevantních prvků znalostní ekonomiky 
v místní ekonomice. 

Regionální technologicko-průmyslové centrum  
Ve spolupráci univerzity, města, kraje a podniků vytvořit podmínky pro prosazení 
a realizaci projektu regionálního technologicko-průmyslového centra.

Cíl C.2.1.

Podnikatelský inkubátor 
Realizovat projekt podnikatelského inkubátoru se zaměřením na inovační podnikání 
a podporu fi rem s vysokým růstovým potenciálem.

Cíl C.2.2.

Spolupráce výzkumu a praxe 
Podporovat již existující i nově vznikající možnosti spolupráce výzkumu a praxe 
při využití již existujících i nově vznikajících (C.2.1., C.2.2.) institucí a kapacit.

Cíl C.2.3.

Investice v oblasti služeb 
Prověřit možnosti stimulace investic v oblasti (strategických) služeb a připravit nabídku 
(asistence) města investorům.

Cíl C.2.4.

Rekonverze (revitalizace) brownfields 
Postupovat v rekonverzi nefunkčních průmyslových areálů s využitím metodiky CzechIn-
vestu a dostupných zdrojů externího fi nancování.

Financování programů ekonomického rozvoje
Vytvořit fi nanční nástroje na podporu programů / projektů stimulujících růst olomoucké 
ekonomiky (fond hospodářského rozvoje, revolvingový fond na přípravu pozemků, ...). 

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

Cíl C.1.6.

Cíl C.1.7.

Cíl C.1.8.



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

Kritická oblast D

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

Tento negativní dopad může být zmírněn 
posílením významu městské hromadné 
dopravy a vybudováním fungujícího in-
tegrovaného dopravního systému. Velmi 
diskutovanou oblastí v tomto záměru je 
také otázka dopadu dopravy na bezpečnost 
obyvatel města. 

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.2.1.

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

Cíl D.2.2.

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

Cíl D.2.3.

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 infra-
strukturou. 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 
řadů. Důležitá je druhá část výroku, která 
reaguje na jiné části Strategického plánu 
(zejména budování průmyslových zón). 
V souvislosti s problematikou technické 

infrastruktury opět zazněla myšlenka „nedo-
pustit, aby zůstal opomenut jediný dotační 
titul“. Velký důraz by měl být kladen na 
koncepční budování infrastruktury s ohle-
dem na rozvojové záměry města a mikrore-
gionu.
V červenci 1997 byla Olomouc podobně 
jako mnohá moravská města postižena po-
vodní. 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 územ-

ního 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 Olo-
mouci (dále 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.

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.3.1.

Plán protipovodňových opatření  
Koordinovat realizaci protipovodňových opatření navržených technickoekonomickou 
studií a aktivně spolupracovat při realizaci I. etapy – vybudování obtoku jezu u plynárny, 
a následně při přípravě a realizaci dalších etap.

Cíl D.3.2.

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.

Ta část tématu doprava, která je 
považována za kritickou a tedy prior-

itní, 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 význam-
ně zatěžuje životní prostředí města, zejmé-
na 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 ko-
munikací. 

Současná a budoucí kapacita a stav 
infrastruktury ovlivňují jak kvalitu života, 
tak investice do podniků vytvářející 
nová pracovní místa. V rámci mikrore-
gionu jde spíše o problém, který více 
trápí menší obce a rozvojové oblasti než 

vlastní město Olomouc. Jakkoli jsou otáz-
ky 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.  

Výkonná infrastruktura a doprava

Kritická oblast D

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.

Západní část obchvatu Olomouce 
Urychlit dokončení výstavby západní části obchvatu.

Cíl D.1.1.

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

Cíl D.1.2.

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

Cíl D.1.3.



Kritická oblast D

ZÁMĚR D.4.: Zahájit proces vytváření informační infrastruktury města.

Rozvoj informačních technologií přinesl 
na jedné straně nejdynamičtěji rostoucí 
průmyslové odvětví, na straně druhé 
významně a rychle mění možnosti a pod-
mínky podnikání v takřka všech ostat-
ních oborech. Schopnost pozitivní reakce 
na probíhající vývoj a využití příležitostí, 
které rozvoj IT nabízí bez ohledu na exis-
tující 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 univer-
zity, působení progresivních fi rem a kon-
centraci potenciálních uživatelů IT. První 
projekt „metropolitní sítě“ je rovněž ve sta-
diu příprav.

Koncepce a koordinace rozvoje IT  
Město zajistí realizaci projektu IKT.

Cíl D.4.1.

Stanovení zodpovědností a priorit * 
pro plnění Strategického plánu rozvoje města Olomouc a mikroregionu Olomoucko (aktualizace 2005) 

Zodpovědná osoba (spoluřešitelé) 
Cíl Popis cíle  Garant 

Jméno Pracoviště 

KRITICKÁ OBLAST „A“: OLOMOUC – CENTRUM REGIONU 

Cíl A.1.1. Pozitivní asociace  Ing. Vladimír Pokorný 
Bc. Djamila Králíková  
(Ing. J. Doležel) 

MmOl (MmOl) 

Cíl A.1.2. Sídelní město Ing. Jaromír Czmero 
Ing. Jiří Doležel  
(Bc. D. Králíková) 

MmOl (MmOl) 

Cíl A.1.3. Marketing cestovního ruchu  
Ing. Vladimír Pokorný,  
Bc. Miroslav Petřík 

Bc. Djamila Králíková 
 (starostové obcí mikroregionu) 

MmOl (OÚ) 

Cíl A.1.4. 
Koncepce rozvoje kultury  
ve městě 

Ing. Vladimír Pokorný Mgr. Rostislav Holický MmOl 

Cíl A.2.1. * 
Kvalita služeb v oblasti 
cestovního ruchu  

Ing. Vladimír Pokorný,   
Bc. Miroslav Petřík 

Bc. Djamila Králíková MmOl 

Cíl A.2.2. Produkty cestovního ruchu 
Ing. Vladimír Pokorný,  
Bc. Miroslav Petřík 

Bc. Djamila Králíková MmOl 

Cíl A.2.3. Tematické akce Ing. Vladimír Pokorný 
Mgr. Rostislav Holický 
(starostové obcí mikroregionu) 

MmOl  (OÚ) 

Cíl A.2.4. Rozvoj ubytovacích kapacit 
Ing. Vladimír Pokorný,  
Bc. Miroslav Petřík 

Bc. Djamila Králíková  
(Ing. Doležel, Ing. Kaštyl, Ing. Petřek,  
Ing. Ulrich) 

MmOl (MmOl, 
RARSM, OÚ 
Bohuňovice, OÚ 
Bystrovany) 

Cíl A.2.5. Destinační management Ing. Vladimír Pokorný Bc. Djamila Králíková MmOl 

Cíl A.3.1. * 
Regenerace Městské památkové 
rezervace 

Ing. Jaromír Czmero Ing. arch. Jaromil Přidal MmOl 

Cíl A.3.2. Problémová území města Ing. Jaromír Czmero Ing. Radek Dosoudil MmOl 

Cíl A.3.3. * Výstaviště Flora Ing. Jaromír Czmero 
Ing. arch. Zdeněk Štefka, CSc.  
(Ing. R. Dosoudil, Bc. D. Králíková) 

VFOL  
(MmOl, MmOl) 

Cíl A.3.4. 
Informační a orientační systém 
města 

Bc. Miroslav Petřík Bc. Djamila Králíková MmOl 

Cíl A.4.1. 
Spolupráce v oblasti rozvoje 
mikroregionu  

Ing. Jaromír Czmero 
Ing. Jiří Doležel 
(Komise hospodářského rozvoje) 

MmOl (SmOl) 

Cíl A.4.2. * Turistické a cyklistické stezky Ing. Jaromír Czmero 
Ing. Radek Dosoudil  
(Komise hosp. rozvoje, Bc. D. Králíková) 

MmOl 
(SmOl, MmOl) 

Cíl A.4.3. 
Internetová prezentace 
mikroregionu 

Ing. Jaromír Czmero 
Ing. Jiří Doležel  
(Ing. M. Pruknerová) 

MmOl (KÚOK) 

Cíl A.4.4. * Finanční zdroje p. Martin Novotný Ing. R. Sítek, Ing. František Kaštyl MmOl, RARSM 

KRITICKÁ OBLAST „B“: LIDSKÉ ZDROJE 

Cíl B.1.1. Rekvalifikační firma - instituce   
ředitel Úřadu práce 
v Olomouci 

Mgr. Roman Navrátil,  
(Ing. Jiří Doležel, Ing. Jiří Herinek) 

UPOC 
(MmOl, RK CI) 

Cíl B.1.2. Personální unie  
předseda představenstva 
Hospodářské komory 
Olomouc 

Ing. Jaroslav Havelka HKOL 

Cíl B.1.3. Technická fakulta  rektor Univerzity Palackého 
Prof. RNDr. Mir. Mašláň, CSc. 
(Ing. Czmero, Ing. Havelka, Mgr. Navrátil, 
Ing. Kaštyl) 

UPOL 
(SmOl, HKOL, UPOC, 
RARSM) 

Cíl B.1.4. Bakalářská studia  náměstek hejtmana Mgr. Miroslav Gajdůšek KÚOK 

Cíl B.1.5. * VŠ neuniverzitního typu Ing. Jaromír Czmero 
Ing. Jiří Doležel, Ing. J. Czmero 
(Dr. Tesařík) 

MmOl, SmOl (Tesco 
SW) 

Cíl B.1.6. Celoživotní vzdělávání  náměstek hejtmana 
Prof. RNDr. Mir. Mašláň, CSc.,  
Mgr. Miroslav Gajdůšek (Ing. J. Herinek) 

UPOL, KÚOK 
(RK CI) 

Cíl B.2.1. Olomoucká fortová pevnost  Ing. Jaromír Czmero 
Ing. arch. Jaromil Přidal 
(Bc. Králíková) 

MmOl (MmOl) 

Cíl B.2.2. Rozvoj příměstské rekreace  Ing. Jaromír Czmero Ing. Ludmila Žaláková MmOl 

Cíl B.2.3. Aquapark Ing. Jaromír Czmero 
Ing. Jaromír Czmero, Ing. Radek Dosoudil 
(Ing. Michalička, Bc. Králíková) 

SmOl, MmOl (MmOl, 
MmOl) 

Cíl B.2.4. Umělá dráha pro vodní slalom  Bc. Miroslav Petřík Ing. Radek Dosoudil MmOl 

Cíl B.2.5. 
Sportovní areály zimního  
a plaveckého stadionu 

Ing. Jaromír Czmero Ing. Radek Dosoudil (Bc. Králíková) MmOl, (MmOl) 

Cíl B.2.6. * Městské parky Ing. Jaromír Czmero Ing. Ludmila Žaláková MmOl 

Cíl B.2.7. 
Komunitní plán sociálních 
služeb  

Ing. Vladimír Pokorný PaeDr. Miroslav Pilát MmOl 

Cíl B.3.1. * Koncepce rozvoje bydlení  Ing. Jaromír Czmero Ing. Michaela Kličková MmOl 

Cíl B.3.2. 
Spolupráce s obcemi 
v mikroregionu  

Ing. Jaromír Czmero 
Ing. Jiří Doležel (rozš. Komise hospodář. 
rozvoje, Komise rozvoje bydlení –  
Ing. Kličková) 

MmOl  
(SmOl, SmOl – MmOl)

Cíl B.3.3. * Regenerace sídlišť  Ing. Jaromír Czmero Ing. Martina Marušková MmOl 
Cíl B.3.4. * Plochy pro bydlení  Ing. Jaromír Czmero Ing. Michaela Kličková MmOl 

 
 



 

KRITICKÁ OBLAST „C“: HOSPODÁŘSKÝ RŮST A KONKURENCESCHOPNOST 

Zodpovědná osoba (spoluřešitelé) 
Cíl Popis cíle  Garant 

Jméno Pracoviště 
Cíl C.1.1. * Rozvojové plochy  Ing. Jaromír Czmero Ing. Jiří Doležel (Ing. Pruknerová) MmOl (KÚOK) 
Cíl C.1.2. Podnikatelská zóna  Ing. Jaromír Czmero Ing. Jiří Doležel MmOl 

Cíl C.1.3. Kontaktní centrum pro investory  Ing. Jaromír Czmero 
Ing. František Kaštyl 
(Ing. Jiří Doležel, Ing. Jiří Herinek) 

RARSM 
(MmOl, RK CI) 

Cíl C.1.4. * Zásoba pozemků  Ing. Jaromír Czmero Ing. Jiří Doležel MmOl 
Cíl C.1.5. Spekulativní haly  Ing. Jaromír Czmero Ing. Jiří Doležel (Ing. Jiří Herinek) MmOl (RK CI) 

Cíl C.1.6 
Rekonverze (revitalizace) 
brownfields  

Ing. Jaromír Czmero Ing. Jiří Doležel (Ing. Jiří Herinek) MmOl (RK CI) 

Cíl C.1.7. * 
Financování programů 
ekonomického rozvoje  

p. Martin Novotný 
Ing. Martin Tesařík, p. Martin Novotný, 
Ing. Jaromír Czmero 

SmOl, SmOl, SmOl 

Cíl C.1.8. Marketing investičních příležitostí  Ing. Jaromír Czmero 
Ing. Jiří Doležel 
(Ing. František Kaštyl, Ing. M. Pruknerová, 
Ing. Jiří Herinek) 

MmOl 
(RARSM, KÚOK, RK 
CI) 

Cíl C.2.1. 
Regionální technologicko-
průmyslové centrum  

rektor Univerzity Palackého 
Prof. RNDr. Mir. Mašláň,CSc. 
(Ing. J. Czmero, Ing. M.Pruknerová,  
Ing. J. Doležel, Ing. Jiří Herinek) 

UPOL 
(SmOl, KÚOK, MmOl, 
RK CI) 

Cíl C.2.2. Podnikatelský inkubátor  Ing. Jaromír Czmero 

Ing. Jiří Doležel (Komise hospodář. 
rozvoje, Prof. M. Mašláň, Ing. J. Havelka, 
Ing. F. Kaštyl, Ing. M. Pruknerová,  
Ing. Jiří Herinek) 

MmOl 
(SmOl, UPOL, HKOL, 
RARSM, KÚOK, RK CI) 

Cíl C.2.3. * Spolupráce výzkumu a praxe  rektor Univerzity Palackého 
Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.,  
(Ing. Jiří Herinek) 

UPOL (RK CI) 

Cíl C.2.4. * 
Investice v oblasti strategických 
služeb  

Ing. Jaromír Czmero Ing. Jiří Doležel MmOl 

Cíl C.2.5. Klastry  RK CI 
Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. 
(Ing. J. Herinek, Ing. Pruknerová) 

UPOL 
(RK CI, KÚOK) 

Cíl C.3.1. 
Setkávání rady města 
s podnikateli 

Ing. Jaromír Czmero 
Ing. Jaromír Czmero (RMO, OKR  
– Ing. J. Doležel) 

SmOl (SmOl, MmOl) 

Cíl C.3.2. Komunikace s MSP  Ing. Jaromír Czmero 
Ing. Jaroslav Havelka,  
Ing. J. Doležel (Ing. F. Kaštyl,  
Ing. J. Herinek, Ing. M. Pruknerová) 

HKOL, MmOl 
(RARSM, RK CI, 
KÚOK) 

Cíl C.3.3. 
Databáze podnikatelských 
nemovitostí  

Ing. Jaromír Czmero 
Ing. František Kaštyl (Ing. J. Doležel,  
Ing. M. Pruknerová, Ing. Jiří Herinek) 

RARSM (MmOl, 
KÚOK, RK CI) 

Cíl C.3.4. Rozvoj kancelářských objektů  Ing. Jaromír Czmero 
Ing. Jiří Doležel (Ing. F. Kaštyl,  
Ing. J. Herinek, Ing. M. Pruknerová) 

MmOl (RARSM, RK CI, 
KÚOK) 

Cíl C.3.5. Public-private partnership  Ing. Jaromír Czmero 
Ing. J. Doležel (Ing. J. Czmero,  
Ing. J. Herinek) 

MmOl (SmOl, RK CI) 

KRITICKÁ OBLAST „D“: VÝKONNÁ INFRASTRUKTURA A DOPRAVA 

Cíl D.1.1.* 
Západní část obchvatu 
Olomouce  

Ing. Jaromír Czmero Ing. Radek Dosoudil  MmOl 

Cíl D.1.2 * Východní tangenta Olomouce  Ing. Jaromír Czmero Ing. Radek Dosoudil MmOl 

Cíl D.1.3. 
Strategické plánování dopravních 
investic 

Ing. Jaromír Czmero Ing. Radek Dosoudil MmOl 

Cíl D.2.1.* Rozvoj dopravní obslužnosti   Ing. Jaromír Czmero 
Ing. Radek Dosoudil (Ing. Zdeněk 
Kocourek, Ing. J. Czmero – Komise  
hospodářského rozvoje, DPMO) 

MmOl (KÚOK, SmOl, 
SmOl, DPMO) 

Cíl D.2.2. Doprava v klidu  Ing. Jaromír Czmero Ing. Radek Dosoudil MmOl 

Cíl D.2.3. 
Zmírňování negativních vlivů 
dopravy  

Ing. Jaromír Czmero Ing. Radek Dosoudil (Ing. Lubomír Hopp) MmOl (MmOl) 

Cíl D.3.1.* 
Program rozvoje technické 
infrastruktury  

Ing. Jaromír Czmero Ing. Radek  Dosoudil (p. Jiří Soural) MmOl (MmOl) 

Cíl D.3.2.* Plán protipovodňových opatření  Ing. Jaromír Czmero Mgr. Miloslav Dvořák MmOl 

Cíl D.4.1. 
Koncepce a koordinace  
rozvoje IT  

Bc. Miroslav Petřík 
Ing. Jiří Fišer (Ing. R. Dosoudil,  
Prof. RNDr. M. Mašláň, Csc.) 

MmOl (MmOl, UPOL) 

 

Seznam použitých zkratek: 
MmOl Magistrát města Olomouce 
SmOl Statutární město Olomouc 
KÚOK Krajský úřad Olomouckého kraje 
HKOL Hospodářská komora Olomouc 
UPOL Univerzita Palackého Olomouc 
UPOC Úřad práce v Olomouci 
RK CI Regionální kancelář Czech Invest 
OÚ Obecní úřad(y) 
RARSM Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy 
VFOL Výstaviště Flora Olomouc a. s. 
DPMO Dopravní podnik města Olomouce 
RMO Rada města Olomouce
pozn.: * Prioritní cíle schválené Zastupitelstvem města Olomouce jsou barevně odlišeny a označeny (*) 

Kontakty na významné instituce

Magistrát města Olomouce, Oddělení hospodářského rozvoje
Hynaisova 10, 779 11 Olomouc
Tel.: (+420) 588 488 405, (+420) 588 488 407
E-mail: hosp.rozvoj@mmol.cz, http://www.olomoucko.cz

Krajský úřad Olomouckého kraje
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Tel.: (+420) 585 508 111, fax: (+420) 585 508 813
E-mail: e-podatelna@kr-olomoucky.cz, http://www.kr-olomoucky.cz/

Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy
Horní náměstí 5, 772 00 Olomouc
Tel.: (+420) 585 228 698, fax: (+420) 585 228 581
E-mail: rarsm@rarsm.cz, http://www.rarsm.cz

CzechInvest – regionální kancelář pro Olomoucký kraj
Jeremenkova 40b, 772 00  Olomouc
Tel.: (+420) 587 332 186, fax: (+420) 587 332 195
E-mail: olomouc@czechinvest.org, http://www.czechinvest.org 

Okresní hospodářská komora Olomouc
Opletalova 1, 772 00 Olomouc
Tel.: (+420) 585 225 231, fax: (+420) 585 223 554
E-mail: info@hkol.cz., http://www.hkol.cz/

Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc 
Tel.: (+420) 585 631 111, (+420) 587 441 111, fax: (+420) 585 232 035 
http://www.upol.cz/

Vědeckotechnický park Univerzity Palackého,
Centrum pro inovace a transfer technologií
Šlechtitelů 27, 783 71 Olomouc
Tel.: (+420) 585 631 400, 403
E-mail: vtpup@upol.cz, http://www.vtpup.cz/

Úřad práce
Vejdovského 4, 779 00 Olomouc
Tel.: (+420) 585 548 111, fax: (+420) 585 548 270
E-mail: olomouc@up.mpsv.cz, http://www.portal.mpsv.cz

Berman Group
- služby ekonomického rozvoje, s. r. o.
Na Květnici 25, 140 00 Praha 4
Tel.: 261 266 666, fax: 261 221 753
E-mail: info@bermangroup.cz
www.bermangroup.cz




