
 
Projekt Založení krajinného prvku „Holický les“  

 
 

1. Popis a zdůvodnění realizace projektu 
 
Obsahem předkládaného projektu je založení nového krajinného prvku na pozemku ležícím 
mimo zastavěné území města Olomouce (žadatel), který je v současnosti pravidelně 
zemědělsky obhospodařován. Navržené vegetační úpravy jsou součástí plánovaných 
krajinných úprav extravilánu města a zahrnují kompaktní porosty dřevin rozčleněné loukami. 
Přírodní areál má sloužit jako zóna k pobytu v přírodě. Základem jsou rozsáhlé louky s plošně 
zapojenými výsadbami dřevin. Plošné porosty doplňují skupiny keřových výsadeb, výhledově 
budou doplněny o liniové výsadby a jsou zde navrženy solitérní stromy v travnatých 
plochách. 
Plocha bude využita v souladu s funkcí lužního lesa a jako taková ke zvýšení retenční 
schopnosti krajiny. 
 

2. Cíle projektu 
 
Cílem projektu je vytvoření klidové zóny zejména pro obyvatele města Olomouce, sloužící k 
pěším procházkám a pobytu v přírodě. Navrhované řešení dosud pouze zemědělsky 
využívaného prostoru je součástí širšího záměru vybudování rozsáhlého území lesního 
charakteru v jižní části města, v místních částech Holice a Nové Sady, čímž dojde ke zvýšení 
retenční schopnosti krajiny. 
Navrhované řešení, jak samostatně, tak v kontextu budoucích předpokládaných záměrů, 
přispěje k celkovému zkvalitnění života obyvatel města. 
Cíle projektu: 
- využití dosud zemědělsky využívané plochy a její přizpůsobení požadavkům na funkci 
lužního lesa 
-zvýšení retenční schopnosti krajiny 
- vyřešení neuspokojivého vzhledu místní části 
- vnesení přírodních prvků do městské zástavby 
- vytvoření klidové zóny pro obyvatele města a tvorba přírodního areálu sloužícího mimo jiné 
k pěším procházkám a pobytu v přírodě, základem jsou rozsáhlé louky s plošně zapojenými 
výsadbami dřevin, plošné porosty doplňují liniové výsadby podél potenciální budoucí cestní 
sítě (záměr neřeší umístění a vybudování cestní sítě, je pouze ponechána územní rezerva, 
kudy budou moci být potenciální cesty v budoucnu vedeny) 
 

3. Rozpočet projektu 
 
Předpokládaný rozpočet projektu: 

Financování Náklady projektu /v K č/ 
Vlastní zdroje /v Kč/ Zdroje EU /v Kč/ Zdroje SR /v Kč/ 

6 026 122 752 506 4 980 637 292 979 
 
Celkové náklady projektu jsou složeny z 85 % dotace z EU (ERDF), 5 % ze státního rozpočtu 
(SFŽP) a 5 % spolufinancování příjemce + nezpůsobilé výdaje, které hradí také příjemce 
dotace. 
 



 
4. Časový harmonogram projektu 

 
Říjen 2011   převzetí pozemku od stávajícího uživatele 
Říjen 2011   střední orba 
Únor 2012   urovnání hrubé brázdy a dva pojezdy kompaktorem 
Duben 2012   postřik Roundupem 
Duben 2012  výsev travního semene s krycí plodinou jarního ječmene 
Červenec 2012 sečení krycí plodina v době zelené zralosti 
Září 2012  sečení travního porostu 
Listopad 2012  výsadba sazenic lesních dřevin, soliter a výstavba oplocení 
– listopad 2013  
Březen 2013   výsadba keřů 
2013   2 x sečení travního porostu, dosadba uhynulých sazenic 
 

5. Fotodokumentace před realizací projektu 

 
pohled z ulice Šlechtitelů na řešené území v blízkosti křižovatky s  komunikací II/570 Nové Sady – Holice 

pohled z ulice Šlechtitelů na řešené území severovýchodním směrem – v pozadí městská část Holice 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pohled na řešené území  z jižní strany od silnice II/570 Nové Sady – Holice 
 

 
pohled na řešené území souběžně s ulicí Šlechtitelů ze severní strany k silnici II/570 Nové 

Sady – Holice 
 
 
 


