
 
Projekt Obnova zeleně Ústředního hřbitova v Olomouci 

 
 

1. Popis a zdůvodnění realizace projektu 
 
Na Ústředním hřbitově v Olomouci proběhne obnova zeleně. Důraz je kladen zejména na 
zachování alejí, které mají pravidelný režim a oddělují jednotlivé části hřbitova. 
V průběhu července a srpna 2009 byl na Ústředním hřbitově v Olomouci proveden 
dendrologický průzkum, který byl zaměřen na aleje. Při inventarizaci dřevin bylo zjištěno, že 
celkově lze hodnotit aleje jako podprůměrné, bez přítomnosti významného či hodnotného 
stromu. Současná skladba dřevin, v níž je velmi malé zastoupení dlouhověkých stromů, téměř 
vylučuje konzervační ošetřování a vazby v korunách, protože jsou pro svou náročnost 
neefektivní na krátkověkých stromech. Odstraňování suchých větví prováděné ve výškách 
životnost stromů neprodloužilo, ořezané stromy brzy po ořezu zcela odumírají a vynaložené 
náklady kvalitu ani hmotu zeleně nezlepšily. Situace s rozpadem stromového patra na celém 
hřbitově dospěla do fáze, kdy už postupná obnova ztrácí smysl a není racionální stanovovat 
kritéria, kterou alej obnovit dříve a kterou později, ale akutní se jeví obnovit všechny kromě 
ponechaných tří březových alejí a ve dvou březových jsou ponechané části a ty budou břízami 
dosazené. Dendrologický průzkum jednoznačně ukazuje, že stromy, které k dnešnímu dni 
zbývají na hřbitově, jsou neperspektivní a už neplní své funkce biologické, ale ani estetické. 
Masivně přítomné suché vrcholy bříz, které se uplatňují ve všech dálkových pohledech na 
hřbitově, působí nezdravě, smutně, depresivně, jen ne důstojně, jak by odpovídalo pietě místa. 
V říjnu 2009 byl vypracován biologický posudek s názvem Inventarizace vybraných skupin 
živočichů na hřbitově v Olomouci – Neředíně - vliv kácení na vybrané druhy a vhodný 
management. Výsledky biologického posudku byly zapracovány do projektové dokumentace 
a jsou tedy promítnuty do navrhované obnovy zeleně. 
 
 

2. Cíle projektu 
 
Cílem projektu je obnovit zeleň na Ústředním hřbitově v Olomouci, tak aby byla bezpečná 
pro návštěvníky a zároveň byla zachována sídla vzácných živočichů, kteří mají na hřbitově 
své biotopy. 
Cílem projektu je na základě výše uvedených skutečností provést komplexní obnovu zeleně 
Ústředního hřbitova v Olomouci dle doporučení biologického posudku v letech 2010-2013. 
Navržená obnova se bude realizovat v rozsahu kácení 82 stromů ve 2 etapách v průběhu 
obnovy a průběžného vysazení 239 nových stromů. Jsou navrženy aleje vždy k jednorázové 
obnově, nebo v ucelených úsecích od křížení cest po další křížení. 
Realizace projektu Obnova zeleně Ústředního hřbitova v Olomouci, který předkládá statutární 
město Olomouc, má tyto specifické cíle: 
- diverzifikací sortimentů dosáhnout maximální ekologické stability 
- zajistit bezpečnost pro návštěvníky hřbitova 
- zachovat, popř. obnovit historickou hodnotu zeleně na hřbitově 
- dodržet doporučení biologického posudku: Inventarizace vybraných skupin živočichů na 
hřbitově v Olomouci – Neředíně - vliv kácení na vybrané druhy a vhodný management 
 
 



 
3. Rozpočet projektu 

 
Předpokládaný rozpočet projektu: 

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

3 855 032 978 023 2 685 208 191 801 
 
Celkové náklady projektu jsou složeny z 70 % dotace z EU (ERDF), 5 % ze státního rozpočtu 
(SFŽP) a 25 % spolufinancování příjemce + nezpůsobilé výdaje, které hradí také příjemce 
dotace. 
 
 

4. Časový harmonogram projektu 
 

                               HARMONOGRAM OBNOVY  

rok 2011 2012 2013   

KÁCENÍ 32 stromů 0 27 stromů celkem 59 stromů 

VÝSADBA 180 stromů 32 stromů 27 stromů celkem 239 stromů 
 
 

5. Fotodokumentace před realizací projektu 
 

 
 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


