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2. Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území ORP Olomouc
2.1. ÚVOD
Územně analytické podklady se zpracovávají podle zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební
zákon) a jeho prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb. (O územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti), ve znění
pozdějších předpisů.
Územně analytické podklady správního území obce s rozšířenou působností Olomouc byly
pořízeny v červenci 2008 dodavatelsky firmou KNESL+KYNČL s.r.o jako projekt
spolufinancovaný z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Aktualizace Územně analytických podkladů správního území obce s rozšířenou působností
Olomouc jsou zajišťovány Odborem koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce
Obsah územně analytických podkladů
„Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho
hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních
předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z
vlastností území ("limity využití území"), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a
vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací
dokumentaci.“ (§26 stavebního zákona)
Územně analytické podklady se skládají z textové a grafické části (vyhl. č. 500/2006) a jejich
součástí jsou „Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území“ a „Rozbor udržitelného
rozvoje území“ (RURÚ).

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území
•
•
•
•

Vyhodnocení stavu a vývoje území
Hodnoty území
•Výkres hodnot území
Limity využití území
•Výkres limitů využití území
Vyhodnocení záměrů
•Výkres záměrů na provedení změn v území
na provedení změn v území

Rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ)
•
•
•

Vyhodnocení udržitelného rozvoje území
Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro tři pilíře udržitelného
rozvoje
Problémový výkres
Určení problémů k řešení v ÚPD
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Schema rozboru udržitelného rozvoje území (RURÚ)
Tabulka problémů k řešení
v územním plánu – podklad pro
zadání územního plánu

Aktualizace územně analytických podkladů je právně ukotvena v § 28 odst. 1,2,3)
Stavebního zákona v platném znění.
ÚAP jsou dle stavebního zákona aktualizovány dvojstupňově – průběžnou aktualizací a
úplnou aktualizací. Průběžná aktualizace je proces udržování podkladů pro rozbor
udržitelného rozvoje území. Tento proces probíhá neustále a má především podobu
zapracovávání údajů o území dodaných poskytovateli i aktualizace údajů z vlastních šetření
ÚÚP. V dvouletých cyklech potom probíhá druhý stupeň - úplná aktualizace ÚAP, tedy i
aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území a dávkové doplnění údajů, které
poskytovatelé „opomněli“ předat ÚÚP.
Vymezení řešeného území
Předmětem řešení územně analytických podkladů je správní území obce s rozšířenou
působností (ORP) statutárního města Olomouce. Do území ORP spadá i prostor vojenského
újezdu Libavá o rozloze 32 724 ha, které ale není součástí řešení územně analytických
podkladů. Územně plánovací podklady a dokumentaci pro toto území pořizuje Ministerstvo
obrany.
Řešené území zahrnuje 44 obcí včetně Olomouce a tvoří jej 97 katastrálních území. Celková
plocha území je 53 136 ha (531,36 km2), k 31. 12. 2013 zde žilo celkem 162 502 obyvatel
(ČSÚ veřejná databáze). Území je součástí Olomouckého kraje.
Řešené území navazuje na správní obvody obcí s rozšířenou působností Šternberk, Litovel,
Prostějov, Přerov a Lipník nad Bečvou, východní hranici tvoří vojenský újezd Libavá.
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2.2. Zjištění stavu území
2.2.1.

Použité podklady pro zjištění stavu území:

Pro zpracování a prezentaci grafické části ÚAP byly využity tyto mapové podklady:
Katastrální mapy, a to:
- digitální katastrální mapy (DKM) a katastrální mapy digitalizované (KMD) poskytnuté
ČÚZK
- Účelová katastrální mapa (ÚKM) poskytnutá KÚOK
Značná část území ORP Olomouc je pokryta digitálními mapami – DKM či digitalizovanými
dle „nového“ postupu jako KMD. Jen malá část území je pokryta mapami digitalizovanými
KM-D či UKM.
Přehled k.ú. v nichž jsou k dispozici pouze tyto podklady je uveden níže v tabulce:
KM-D – katastrální mapa digitalizovaná
k.ú.
Obec
Mrsklesy na Moravě
Mrsklesy
Přáslavice u Olomouce
Přáslavice
Zákřov
Tršice

UKM – účelová katastrální mapa
k.ú.
obec
Hynkov
Příkazy

2.2.1.1. Územně plánovací dokumentace
2.2.1.1.1.

Nadřazená ÚPD a ÚPP:

Součástí dat poskytovaných KÚOK jsou relevantní údaje ze zásad územního rozvoje
olomouckého kraje a z územně plánovacích podkladů pořizovaných OSR KÚOK.
2.2.1.1.2.

ÚPD obcí:

Pro zpracování III.aktualizace ÚAP byla využita aktuální dostupná ÚPD obcí v ORP.
Potřebné údaje z ÚPD obcí byly většinou zpracovány obdobně jako rastrové údaje o území.
Případně, byly využita vektorová podoba územních plánů či jejich změn. V rámci aktualizace
byly plošně překontrolovány všechny údaje přebírané z ÚPD obcí.

2.2.1.2. Údaje o území
Dle §27 odst. 2) zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů „Územně
analytické podklady pořizuje příslušný pořizovatel na základě průzkumů území a na základě
údajů o území, kterými jsou informace nebo data o stavu území, o právech, povinnostech a
omezeních, která se váží k určité části území, například ploše, pozemku, přírodnímu útvaru
nebo stavbě, a která vznikla nebo byla zjištěna zejména na základě právních předpisů a dále
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informace nebo data o záměrech na provedení změny v území; údaje o území zahrnují i
informace o jejich vzniku, pořízení, zpracování, případném schválení nebo nabytí platnosti a
účinnosti (dále jen "údaje o území"). Podkladem pro pořízení územně analytických podkladů
může být i technická mapa.“
Údaje o území jsou nezbytnou součástí pro vytvoření ÚAP. Údaj o území obsahuje
textovou část, grafickou část a dále informace o jeho vzniku, pořízení, zpracování, případném
schválení nebo nabytí účinnosti (dále jen "pasport údaje o území"). Textová část údaje o
území obsahuje popis údaje o území, grafická část obsahuje zobrazení údaje o území včetně
použitého měřítka a legendy. Správnost poskytnutého údaje o území se potvrzuje v pasportu
údaje o území, jehož obsah je stanoven v příloze č. 2 vyhl.500/2006. Minimální seznam jevů,
které tvoří údaje o území je taxativně vymezen v příloze č.1 části A vyhlášky č 500/2006.
Dle §27 odst. 3) zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů „údaje o území
poskytuje pořizovateli orgán veřejné správy, jím zřízená právnická osoba a vlastník dopravní
a technické infrastruktury (dále jen "poskytovatel údajů") především v digitální formě
bezodkladně po jejich vzniku nebo po jejich zjištění, přitom zodpovídá za jejich správnost,
úplnost a aktuálnost. Tyto údaje o území může pořizovatel použít jen pro územně plánovací
činnost, založení a vedení technické mapy a pro činnost projektanta územně plánovací
dokumentace a územní studie.“
Dle §27 odst. 4) zákona 183/2006 „Vlastník technické infrastruktury poskytuje úřadu
územního plánování v grafickém vyhotovení polohopisnou situaci technické infrastruktury
dokončené a zkolaudované po dni nabytí účinnosti tohoto zákona v souřadnicovém systému
Jednotné trigonometrické sítě katastrální18) v měřítku katastrální mapy, případně v měřítku
podrobnějším. U technické infrastruktury dokončené a zkolaudované přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona poskytne polohopisné údaje v jemu dostupném systému, pokud tento
zákon nestanoví jinak.“
2.2.1.3. Vlastní průzkum území
Průběžně jsou aktualizovány jevy, které ÚÚP získává vlastním průzkumem území podle
zjištění pracovníků ÚÚP. (např. pro aktualizaci základních funkčních ploch byly využity
změny územně plánovacích dokumentací jednotlivých obcí, dostupné jak v analogické tak
digitální podobě, pro stanovení hodnoty zachovalosti historické struktury obcí byly využity
mapy stabilního katastru )
2.2.1.4. Průzkumy, statistická data a další zdroje
-

data ze Českého statistického úřadu (veřejná databáze ČSÚ, výsledky SLDB 2011)
data Úřadu práce České republiky – krajské pobočky v Olomouci
analýzy, průzkumy a rozbory pro ÚPD obcí
průzkum hodnot zachovalosti historické struktury zástavby pomocí map stabilního
katastru a vlastní terénní šetření
průzkum občanské vybavenosti sídel (bakalářská práce + vlastní terénní šetření)
Atlas krajiny České Republiky vydaný Ministerstvem životního prostředí ČR a
Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví (stanovení
„Půdorysné typy sídel“, „Typy současné krajiny“, „Typy krajinného rázu“
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2.2.2 Zapracování údajů o území:
Zapracování údajů o území probíhá v jednotném datovém skladu ÚAP Olomouckého kraje
vytvořeného jako součást projektu DMVS.
V rámci tohoto projektu bylo vytvořeno datového úložiště údajů o území (definovaných
stavebním zákonem) s dálkovým logovaným přístupem pro pořizovatele ÚAP v Olomouckém
kraji, které slouží pro pravidelnou aktualizaci ÚAP pro správní obvody obcí s rozšířenou
působností (dále ÚAP obcí) a ÚAP pro území kraje (dále ÚAP kraje), evidenci pasportů údajů
o území (definovaných stavebním zákonem) a dalších metadat, k využívání údajů o území pro
potřeby územního plánování v Olomouckém kraji včetně zpřístupnění aktuálního stavu ÚAP
veřejnosti (v souladu s požadavky stavebního zákona) a výdeje dat ÚAP zpracovatelům
ÚPD.
Aktuální data (výkresy) jsou veřejnosti přístupné na adrese http://uap.kr-olomoucky.cz/dmvsgateway/.
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2.3. Vyhodnocení stavu území
Z důvodů provázanosti podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území s následným
rozborem udržitelného rozvoje je vyhodnocení stavu území zpracováno dle tematického
členění

2.3.1. Horninové prostředí a geologie
Geologické poměry

Na území ORP Olomouc se prolínají obě základní geologické jednotky České republiky –
Český masiv a Západní Karpaty. Západní Karpaty (Vnější západní Karpaty – Karpatské
předhlubně), tvoří geologické podloží Hornomoravského úvalu, který prochází centrální částí
ORP ve směru SZ-JV. Český masiv vstupuje do ORP svojí Moravskoslezskou oblastí
(Moravskoslezské paleozoikum) pouze na západní a východní částí území a jako drobná
tělesa granitoidů v okolí Olomouce.

8

Český masiv - Moravskoslezské paleozoikum
Na západě ORP zasahuje Český masiv v oblasti Zábřežské vrchoviny jako tzv. drahanský
kulm (Náměšť na Hané, Drahanovice, Slatinice) na východě pak jako jesenický kulm v části
Nízkého jeseníku (Bělkovice-Lašťany, Dolany, Hlubočky, Mrsklesy, Přáslavice, Svésedlice,
Daskabát, Doloplazy, Velký Újezd, Těšetice, Suchonice, Velký Týnec).Moravskoslezské
paleozoikum (tzv. moravskoslezský devon a spodní karbon -kulm) je tvořeno prvohorními
zvrásněnými, nemetamorfovanými, převážně usazenými horninami, které zde reprezentují
především břidlice, droby, křemence, vápence. Podklad paleozoických souborů v
moravskoslezské oblasti tvoří na většině území metamorfózou postižené granitoidy a zbytky
jejich pláště označované jako brunovistulikum. Tato jednotka vystupuje na povrch v podobě
malých výskytů v okolí Olomouc, jejich povrchové výchozy byly zařezeny mezi významné
geologické lokality:




geologická lokalita „Na skále u Hněvotína“ (Česká geologická služba - ID 1703)
geologická lokalita Baba, žernůvky (Česká geologická služba ID 1535)
Tučapská sklaka (Česká geologická služba ID 1687)

Vnější Západní Karpaty - Karpatské předhlubně
Prostor Karpatské předhlubně byl v neogénu, zejména jeho spodním oddílu – miocénu ,
vyplňován mocnými, sedimenty (vápnité jíly – tégly s vložkami jílovitých písků). Proto je
dnešní Hornomoravský úval převážně vyplněn neogénními a kvartérními sedimenty jako jsou
hlíny, spraše, štěrky a písky.Stavba vnějších Západních Karpat odráží mnohem markantnější
závislost na tektonické stavbě, než je tomu u jednotek Českého masivu. Sedimentační prostor
Karpatské předhlubně byl během pliocénu zúžen poklesovými zlomy směru SZ-JV (tzv.
poruchové pásmo Hané ) v jejichž důsledku došlo ke vzniku dílčích tektonických struktur
podélného a příčného směru. Tektonicky omezené podélné struktury tvoří v ORP olomoucký
příkop, hněvotínsko-olomoucká hrást a lutínský příkop. V příčném směru je zde patrné
rozdělení na kosířsko-tršickou elevaci.
Povrchové výchozy starších hornin (viz. Moravskoslezské paleozoikum) jsou soustředěny do
hněvotínsko-olomoucké hrásti, kterou tvoří seskupení dílčích ker vyzdvižených na konci
pliocénu. Součástí hněvotínsko-olomoucké hrásti je i vyvýšenina budovaná
spodnokarbonskými horninami kulmu. Na tomto výchozu, kulminujícím v prostoru
Žerotínova a Václavského náměstí, leží historické jádro Olomouce.
Díky těmto geologickým podmínkám se nachází v ORP množství významných ložisek
stavebních surovin ale i problémy související s těžbou..
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2.3.2. Vodní režim
Hydrogelogické poměry
Z hydrologického hlediska leží celé území ORP Olomouc ve střední části oblasti povodí
Moravy a lze zde rozlišit několik hydrogeologicky odlišných oblastí podmíněných
geologickou stavbou . Jsou to západní, jesenická a beskydsko-karpatská oblast.
Západní oblast tvoří západní část povodí hlavního toku Moravy. Vyplňují ji převážně
pahorkatiny a vrchoviny Českomoravské vrchoviny ( Zábřežská vrchovina) s převládajícím
podložím krystalických břidlic nebo křídy, devonu a kulmu. Tyto horniny s relativně nízkým
zvětralinovým pláštěm prakticky nemají průlinovou propustnost a neobsahují významné
akumulace podzemních vod. Výjimku tvoří devonské vápence, v nichž dochází k
charakteristickým akumulacím krasových vod - přestože plošné rozšíření na povrchu území je
malé. Roční úhrny srážek v této západní části oblasti povodí Moravy převážně klesají pod 600
mm. V souladu s tím klesají hodnoty specifického odtoku i pod 3 l. s-1. km-2.
Oblast jesenická vyplňuje pramennou část oblasti povodí Moravy a povodí levostranných
přítoků až po Bečvu. Rovněž horniny této oblasti nepředstavují vhodné prostředí pro
akumulace podzemních vod. Roční úhrny srážek překračují 650 mm. V dobře zalesněné
oblasti Jeseníků přesahují specifické odtoky i 10 l. s-1. km-2 a směrem k Hornomoravskému
úvalu klesají pod 5 l. s-1. km-2.
Beskydsko-karpatská oblast vyplňuje východní část oblasti povodí Moravy. Podloží v této
oblasti tvoří převážně flyšové horniny Vnějších Západních Karpat. Roční úhrny srážek zde
překračují 600 mm. V souladu s rozložením srážek a morfologickými poměry klesá specifický
odtok z extrémních hodnot nad 20 l. s-1. km-2 až pod 3 l. s-1. km-2 v Dolnomoravském úvalu.
Zalesnění nestačí upravovat nepravidelné odtoky, které jsou pro flyš charakteristické, protože
jeho horniny mají propustnost omezenu flyšovým charakterem souvrství - soustavným
výskytem pelitických vložek.
Pouze kvartérní a některé křídové a terciérní klastické sedimenty obsahují významnější
akumulace průlinové podzemní vody (jsou předmětem legislativní ochrany - CHOPAV
kvartér řeky Moravy).
Na území karpatské předhlubně se vyskytují rovněž minerální vody bez juvenilní složky s
obsahem sirovodíku v sedimentech neogenního stáří. Výskyty těchto minerálních vod byly
zjištěny například ve Slatinicích u Olomouce a ve Skalce u Prostějova.
Hydrogeologické rajony
Evidence obsahuje údaje o územním vymezení a charakteristikách hydrogeologických rajonů
v ČR. Hydrogeologické rajony jsou vodním zákonem definovány jako území s obdobnými
hydrogeologickými poměry, typem zvodnění a oběhem podzemní vody. Hydrogeologický
rajón tvoří jeden nebo více kolektorů (kolektorem se rozumí horninová vrstva nebo souvrství
hornin s dostatečnou propustností, umožňující významnou spojitou akumulaci podzemní vody
nebo její proudění či odběr). Podle své pozice se hydrogeologické rajóny rozdělují do svrchní
vrstvy kvartérních sedimentů a coniaku, základní vrstvy a hlubinné vrstvy bazálního
křídového kolektoru.
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Hydrogeologické rajóny jsou zjednodušeně vyjádřeny plochami v těchto třech horizontálních
vrstvách. Hydrogeologické rajony jsou složeny z jednoho či více útvarů podzemních vod.
Hydrogeologické rajóny se evidují v rozsahu údajů o jejich územní identifikaci, názvu,
číselném identifikátoru pozici a názvu mezinárodní oblasti povodí, ke které příslušejí. Údaj o
příslušném správci povodí je jednoznačně určen pro útvary podzemních vod, ze kterých je
rajon složen. Aktuální vymezení hydrogeologických rajonů je určeno vyhláškou č. 5/2011
Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení
stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních
vod.
Hydrologické poměry
Hlavním tokem ORP Olomouci a zároveň i oblasti povodí Moravy je řeka Morava protékající
taktéž Olomoucí. Po stránce hydrologické patří oblast povodí Moravy k úmoří Černého moře,
vodu odvádí prostřednictvím řeky Moravy do Dunaje (povodí I.řádu). Při dalším členění
(povodí III.řádu) se dělí na 2 základní povodí
4-10-03 : Morava od Třebůvky po Bečvu
4-12-01 : Morava od Bečvy po Hanou.
V jižní části ORP (jihovýchod obce Věrovany) zasahuje malá část povodí 4-11-02 : Bečva od
soutoku Vsetínské Bečvy a Rožnovské Bečvy po ústí
Hlavní pramennou oblast představují Jeseníky. Toky patří k vrchovino-nížinné oblasti. Toky
mají zřejmou převahu vodnosti v zimním a jarním období (nad 60 % celoročního odtoku), kdy
se na napájení vodních toků podílí voda z dešťových či sněhových srážek.
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Nejvýznamnějším tokem celé oblasti je stejnojmenná páteřní řeka Morava, která pramení pod
Králickým Sněžníkem (1 423 m n. m.) s pramenem ve výšce cca 1 370 m n. m. Protéká přes
Mohelnickou brázdu nejprve Hornomoravským a pak Dolnomoravským úvalem, Litovelským
Pomoravím. Pod Olomoucí se stéká se svým největším levobřežním přítokem – řekou
Bečvou. Morava je nejdelší moravskou řekou vůbec, je levostranným přítokem Dunaje, do
kterého se vlévá na hranicích Slovenska a Rakouska po Děvínem.
Významná vodní díla v ORP - pouze vodní nádrž Nemilanka -Vodní nádrž na stejnojmenném
toku Nemilka, km 0,6. Nádrž slouží k využití vodní energie, k akumulaci vody pro trvalé
zajištění minimálního průtoku a k rybolovu.
Charakteristika oblasti povodí Moravy na území ORP Olomouc
Podkladem pro zpracování následujících kapitol byl Plán oblasti povodí Moravy 2010-2015.
Povrchové vody - vodní útvary povrchových vod
Pro potřeby popisu a hodnocení stavu vod a návrhů opatření ke zlepšení současného stavu vod
jsou jednotlivé oblasti povodí rozděleny na vodní útvary, které jsou základními jednotkami
vodohospodářského plánování.
Vodní útvar definuje „vodní zákon“ jako vymezené významné soustředění povrchových nebo
podzemních vod v určitém prostředí charakterizované společnou formou výskytu nebo
společnými vlastnostmi vod a znaky hydrologického režimu.
Rozlišují se:
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Vodní útvary povrchových vod , které se dělí na:
- vodní útvary povrchových vod tekoucích (řeky)
- vodní útvary povrchových vod stojatých (jezera, vodní nádrže zbudované činností
člověka)
Vodní útvary podzemních vod, které se dělí na:
- vodní útvary podzemních vod svrchní
- vodní útvary podzemních vod hlavní
- vodní útvary podzemních vod hlubinné (v ORP Olomouc se nevyskytují)

Útvary povrchových vod ORP Olomouc
Pracovní
číslo Identifikátor
Název VÚ
vodního útvaru
vodního útvaru
M044
40330000
Mlýnský potok po ústí
do toku Morava
M045
40334000
Benkovský potok po ústí
do toku Morava
M049
40395000
Sitka po ústí toku
Oskava
M050
40396000
Oskava po ústí do toku
Morava

Páteřní tok
Mlýnský
potok
Benkovský
potok
Sitka
Oskava

*Typ
VÚ
42114
42114
42124
42125

13

M051

40404000

Trusovický potok

Trusovický
potok
soutok Bystřice

M052

40414000

M053

40415000

M054

40426000

M055

40437000

M056

40440000

M098

40619000

M099

40637000

M100

40641030

M101

40655060

Bystřice
po
s tokem Lichnička
Lichvička po ústí do
toku Bystřice
Bystřice po ústí do toku
Morava
Olejnice po ústí do toku
Morávka-náhon
Morava
po
soutok
s tokem Bečkva
Bečva po ústí do toku
Morava
Blata po soutok s tokem
Deštná
Blata po ústí do toku
Morava
Romže
po
soutok
s tokem Hloučela

42114
42124

Lichnička

42114

Bystřice

42125

Olešnice

22124

Morava

21137

Bečva

21137

Blata

42124

Blata

21124

Romže

42124

*pozn.popisné charakteristiky typů útvarů povrchových vod-řeka

Podzemní vody - vymezení útvarů podzemních vod vychází z přírodních podmínek
podzemních vod, jako je systém proudění a hranice hydrogeologických struktur. Základním
podkladem pro vymezování útvarů podzemních vod v ČR je využití hydrogeologické
rajonizace. Hydrogeologická rajonizace se v ČR používá již více než 40 let a hydrogeologické
rajony jsou základní jednotky pro bilanci množství podzemních vod.
Útvary podzemních vod jsou zpracovány do jednotlivých vrstev ležících nad sebou:




útvary podzemních vod - svrchní (kvartér, coniak)
útvary podzemních vod - hlavní
útvary podzemních vod - hlubinné (bazální kolektor cenomanu) – v ORP se
nevyskytuje
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Seznam útvarů podzemních vod a příslušných hydrogeologických rajónů ORP
Olomouc
Číslo útvaru Název
útvaru Pozice útvaru Příslušný
podzemních
podzemních vod
podzemních
hydrogeologický
vod
vod
rajon
16210
Pliopeistocén
svrchní
1621
Hornomoravského
úvalu - severní
část
16220
16230
66200
66120
22201
22203

Pliopeistocén
Hornomoravského
úvalu - jižní část
Pliopleistocén
Blaty
Kulm Drahanské
vrchoviny
Kulm
Nízkého
Jeseníku v povodí
Moravy
Hornomoravský
úval-severní část
Hornomoravský
úval - střední část

svrchní

1622

svrchní

1623

základní

6620

základní

6612

základní

2220

základní

2220

Název příslušného
hydrogeologického
rajonu
Pliopeistocén
Hornomoravského
úvalu - severní
část
Pliopeistocén
Hornomoravského
úvalu - jižní část
Pliopleistocén
Blaty
Kulm Drahanské
vrchoviny
Kulm
Nízkého
Jeseníku v povodí
Moravy
Hornomoravský
Hornomoravský
úval
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Chráněné oblasti
V oblasti povodí Moravy zasahující do ORP Olomouc leží území CHOPAV kvartéru řeky
Moravy vymezené pro pro podzemní vody. CHOPAV představují území, která mají být
přednostně chráněna jako přirozené zásobárny kvalitní surové povrchové a podzemní vody,
která může být v budoucnu využita pro zásobování obyvatel.

Povodňové nebezpečí

Mapy povodňových rizik a povodňového nebezpečí
Mapování povodňových rizik v ČR proběhlo na základě Povodňová směrnice EU (Směrnice
Evropského parlamentu a Rady o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik 2007/60/ES)
a její následné implementace do české legislativy. Směrnice která ukládá členským státům
pevnými časovými termíny povinnost postupně na jejich území vyhodnotit povodňové
nebezpečí, riziko a tato vyhodnocení zpracovat do formy příslušného mapového vyjádření.
V rámci implementace směrnice byly identifikovány části území, kde je povodňové riziko
významné.
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Úseky toků vymezující oblasti s významným povodňovým rizikem v ORP Olomouc

Popis zájmového území
10100157_1 PM-3 Trusovický potok, délka úseku: 1,3 km
10100003_4 PM-4 Morava, délka úseku: 17 km
10100053_1 PM-5 Bystřice, délka úseku: 0,7 km
10100426_1 PM-6 Mlýnský potok, délka úseku: 4,9 km

Pro části území s významným povodňovým rizikem byly následně v roce 2013 zpracovány
mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik s rámcově určeným obsahem a
v roce 2014 vypracována dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem.
Cílem mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik je poskytnutí kvalitních
podkladů pro kvalifikované rozhodování o využití území v rámci územního plánování i o
potřebách a rozsahu opatření proti vzniku povodňových škod.
pojem povodňové nebezpečí:
charakterizuje stav s potenciálem způsobit nežádoucí následky (povodňové škody) v záplavovém území. Povodňové nebezpečí lze definovat
také jako „hrozbu“ události (povodně), která vyvolá např. ztráty na lidských životech, škody na majetku, přírodě a krajině. Povodňové
nebezpečí může být kvantifikováno pomocí hodnot základních charakteristik průběhu povodně (hloubka, rychlost).
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Mapy povodňového nebezpečí
Kvantifikace povodňového nebezpečí byla prováděna na základy hydraulického modelování
tří vstupů- rozsah povodně; hloubka vody nebo případně výška vodní hladiny; případně
rychlost proudu nebo odpovídající průtok vody.
Výsledné hodnoty jsou především podkladem pro stanovení povodňového ohrožení a
povodňového rizika.

Mapa povodňového ohrožení – hodnocené úseky v ORP Olomouc
Mapa povodňového ohrožení člení záplavové území do čtyř kategorií podle míry ohrožení.
Kategorie umožňují posouzení vhodnosti stávajícího nebo budoucího funkčního využití ploch
na základě doporučení na omezení případných aktivit na plochách v záplavovém území
s vyšší mírou ohrožení (viz. tabulka).
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Mapu povodňového ohrožení je možné využít při návrzích protipovodňových opatření,
v procesu územního plánování* apod.
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* podklad pro územní plánování (limit 4.1.121 Povodňové riziko, Objekt limitování - Využití území významně ohrožených povodňovým
nebezpečím). V případě, že výstavba je v konkrétních podmínkách ohrožených území podmíněně přijatelná, lze omezení vyjádřit zpřísněnými
stavebně technickými podmínkami pro takovou výstavbu, jimiž se dosáhne úrovně přijatelného povodňového ohrožení.

Důležitá poznámka z hlediska územního plánování:
Pokud by došlo k překryvu záplavového území (vymezováno dle Q100 až event. Q500)
s územím se střední nebo nízkou ohrožeností povodňovým rizikem je třeba dát přednost
omezení plynoucímu z Politiky územního rozvoje ČR 2008, a to z celostátní priority č. 26,
která zní: „Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich
veřejnou infrastrukturu jen ve zcela vyjímečných a zvlášť odůvodněných případech (např.
proluky ve stávající nebo umístěné zástavbě nebo případy, kdy je zastavěné území celé
v záplavovém území). Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby
z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.“

Mapa povodňového rizika
Mapa povodňového rizika kombinuje mapu ohrožení a zranitelnosti území.
Zobrazuje plochy jednotlivých kategorií funkčního využití území, kterým je přiřazena
hodnota tzv. maximálního přijatelného ohrožení (vysoké, nízké, střední). Plochy u kterých je
překročena míra přijatelného ohrožení jsou tzv. plochy v riziku (vysokém, středním a nebo
nejsou v riziku). V některých kategoriích zranitelnosti jsou definovány tzv. citlivé objekty.
Pojem:povodňové riziko
je vyjádřeno nejčastěji jako kombinace pravděpodobnosti výskytu nežádoucího hydrologického jevu (povodně) a odpovídajících
potenciálních povodňových škod. Pojem vyjadřuje syntézu účinků povodňového nebezpečí, zranitelnosti a expozice.
Pojem: zranitelnost území
je vlastnost území, která se projevuje náchylností objektů nebo zařízení ke škodám v důsledku malé odolnosti vůči extrémnímu zatížení
povodně a v důsledku tzv. expozice, kterou se rozumí doba, během níž jsou lidé i objekty vystaveni povodňovému nebezpečí

Plochy v riziku představují exponované plochy při povodňovém nebezpečí odpovídající jejich
vysoké zranitelnosti. U těchto ploch je nutné další podrobnější posouzení jejich „rizikovosti“
z hlediska zvládání rizika (snížení rizika na přijatelnou míru)
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Využití mapy povodňového rizika
 podklad při tvorbě plánů pro zvládání povodňových rizik, (Dokumentací oblastí s
významným povodňovým rizikem)
 podrobné posouzení stávajících „rizikových ploch“ z hlediska zvládání rizika (snížení
rizika na přijatelnou míru)
 posouzení návrhových a výhledových ploch z hlediska povodňového rizika – snížení
nákladů na ochranu v budoucnost
 „nejlevnější“ opatření = změna plánovaného funkčního využití plochy v riziku na
nerizikové funkční využití

Citlivé objekty
Objekty, kterým je třeba v rámci posouzení míry přijatelného rizika věnovat zvýšenou
pozornost jsou v mapě povodňového rizika označovány jako „citlivé objekty“.
Mezi citlivé objekty patří:
• Objekty se zvýšenou koncentrací obyvatel se specifickými
potřebami při evakuaci – školské a zdravotnické objekty a sociální
služby;
• Objekty infrastruktury zajišťující základní funkce území – vyřazení z
provozu výrazně omezit fungování celé obce či regionu (rozvodny
elektrické energie, tlakové stanice plynu, zásobárny a úpravny pitné
vody apod.);
• Zdroje znečištění;
• Objekty Integrovaného záchranného systému;
• Objekty nemovitých kulturních památek.
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Povodňové nebezpečí z přívalových srážek
Součástí Povodňového plánu statutárního města Olomouce je
identifikace ploch
rozhodujících z hlediska tvorby soustředěného povrchového odtoku z přívalových srážek a s
nepříznivými účinky pro zastavěné části obcí. Tyto informace slouží jako podklad pro
zpracovatele územně plánovacích dokumentací, pozemkových úprav a plánů povodí.
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2.3.3. Hygiena životního prostředí
V Plánu oblasti povodí Moravy byly hodnoceny větší odběry a vypouštění vod zahrnuté do
vodohospodářské bilance
Vypouštění odpadních vod do povrchových vod
Vypouštění odpadních vod do vod povrchových formou bodových zdrojů znečištění,
představuje významný vliv na kvalitu vody. Podle původu odpadních vod je lze rozdělit na
vypouštění komunální, průmyslové (potravinářství a ostatní), z energetiky, ze zemědělství a
na vypouštění ostatní. Samostatnou skupinu tvoří vypouštění vod s tepelnou zátěží.
Za bodové zdroje znečištění jsou pro zpracování Plánu oblasti povodí Moravy považována
vypouštění vod, která jsou sledována a zahrnuta do vodohospodářské bilance, tzn. že se jedná
o vypouštění, u kterých skutečné (případně vodoprávním úřadem povolené) množství
vypouštěné vody přesahuje 500 m3 za měsíc či 6 000 m3 za rok. U vypouštěných vod
s tepelnou zátěží jsou kritéria významnosti nárůst vody v řece průměrně více než o 2°C, nebo
průměrná tepelná zátěž větší než 10 MW.
Bodové znečištění povrchových vod dle původu odpadních vod v oblasti povodí Moravy
zasahující do ORP Olomouc (dle místa znečištění)
 Vypouštění odpadních vod z komunálních zdrojů znečištění:
Obec Bohuňovice ČOV, Středomoravská VAS Olomouc – Mariánské Údolí
(Hlubočky) ČOV, Město Velká Bystřice ČOV, Středohor.VAS Olomouc-Olomouc
ČOV a obec Lutín.
 Vypouštění odpadních vod z průmyslových zdrojů znečištění potravinářského
průmyslu, které přesahuje limity nebylo v ORP identifikováno
 Vypouštění odpadních vod z průmyslových zdrojů znečištění nebo z komunálních
zdrojů znečištění s výrazným podílem průmyslových odpadních vod:
Mora Moravia, Mariánské Údolí – NS pokovovna, Mora Moravia, Mariánské Údolí –
NS halaI-smaltovna, Mora Moravia, Mariánské Údolí – kalolisovna, KD
TRANSPORT MORAVIAN AHAINS Holubičky, Dalkia ČR – Teplárna Olomouc
(jez)
 Vypouštění odpadních vod s tepelnou zátěží:
Dalia ČR – Teplárna Olomouc (jez)
Odběry povrchové vody
Odběry povrchových vod patří mezi hlavní druhy užívání vod, které rozhodujícím způsobem
ovlivňují vodohospodářskou bilanci. Z hlediska účelů použití odebírané vody můžeme odběry
dělit podle odvětví na odběry pro lidskou spotřebu, pro průmysl, pro energetiku, pro
zemědělství a na odběry ostatní.
V ORP Olomouc se jedná o odběry:
 Průmysl - Dalkia Teplárna Olomouc (783,7 tis. m3 rok-1)
Významné odběry podzemních vod ovlivňující průtoky v tocích, významná štěrkoviště
Štěrkoviště a jejich vliv na vodní útvar byla v plánu oblasti povodí Moravy hodnocena na
základě velikosti těžebního jezera, abraze břehů a vlivu sufoze. V ORP Olomouc se nachází
jedno štěrkoviště s vysokou mírou významnosti vlivu na podzemní vody a to těžba štěrku
v Chomoutově.
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Plošné znečištění
Plošné znečištění povrchových vod je kromě znečištění z bodových zdrojů jedním z
nejvýznamnějších vlivů, který určuje výslednou jakost vod a tím i stav vodních útvarů.
Zejména pro některé ukazatele jako je dusík, případně vybrané pesticidy, představuje plošné
znečištění hlavní zdroj zatížení vod. V ORP Olomouc dosahuje přebytek bilance dusíku ve
vodních útvarech MO průměrných (30-40 kg.ha-1-rok) až podprůměrných hodnot (20-30
kg.ha-1-rok) celé oblasti povodí Moravy. Také hodnoty plošného znečištění fosforem jsou na
většině území podprůměrné ( 0,25 – 0,50 kg.ha-1-rok), v západní části ORP průměrné ( 0,75 –
1,0 kg.ha-1-rok).

Bodové znečištění podzemních vod
V oblasti povodí Moravy zasahující do ORP Olomouc byly identifikovány následující
rizikové zátěže ovlivňující útvary podzemních vod: FARMAK a.s. Olomouc, Mora expedice,
Grygov-sklládka, SME-Hodolany-rozvodna, M.L.S. Holice s.r.o, SIGMA Lutín a.s.,
Olomouc-Neředín, Mora Moravia a.s.
Odběry podzemních vod
Za významné odběry podzemních vod v oblasti povodí Moravy jsou považovány odběry nad
10 l.s-1.
V oblasti povodí Moravy zasahující do ORP Olomouc byly identifikovány následující
významné odběry podzemních vod (výběr podle vydatnosti v delším časovém období):
Středomor. VAS Olomouc-prameniště Štěpánov, Středomor. VAS Olomouc-prameniště
Černovír, Středomor. VAS Olomouc- Chomoutov pram., OLMA Olomouc.
Stav a ochrana vodních útvarů
U povrchových vod tekoucích bylo v Plánu oblasti povodí Moravy provedeno vymezení tzv.
silně ovlivněných vodních útvarů, což jsou útvary, které mají v důsledku fyzických změn
způsobených lidskou činností podstatně změněný charakter a nemohou proto splňovat
parametry dobrého ekologického stavu. U těchto útvarů bylo prokázáno, že je nelze navrátit
do přírodního stavu, protože by to znemožnilo nebo výrazně negativně ovlivnilo současné
užívání, nenahraditelné jinými akceptovatelnými způsoby. Konkrétně se jedná o vodní útvary
M050 Oskava po ústí do toku Morava (do ORP zasahuje pouze malá část) a M099 Blata po
soutok s tokem Deštná.
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Vyhodnocení celkového stavu útvaru povrchových vod a podzemních vod
Hodnocení celkového stavu útvarů povrchových vod je postaveno na porovnání sledovaných
údajů v rámci monitoringu. Z celkového počtu 14 útvarů povrchových vod ležících či
zasahujících do ORP Olomouc bylo vyhodnoceno 8 útvarů v nevyhovujícím stavu a 6 útvarů
v potenciálně nevyhovujícím stavu.
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Celkové hodnocení stavu podzemních vod je syntézou výsledků chemického a kvantitativního
stavu přičemž výsledný stav je dán méně příznivým výsledkem. V ORP Olomouc je u všech
vodních útvarů - kromě vodního útvaru základní vrstvy ID 66200 (Kulm Drahanské
vrchoviny) – zjištěn nevyhovující stav.
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Jako nástroj k nápravě zjištěného stavu vodních útvarů povrchových i podzemních vod a
k zajištění udržitelného užívání vod slouží tzv. programy opatření obsažené v Plánu oblasti
Povodí Moravy.
Ochrana před povodněmi a vodní režim krajiny
K nejvýznamnějším součástem plánu v oblasti protipovodňové ochrany patří problematika
tzv. prioritních oblastí, které byly určeny závaznou částí Plánu hlavních povodí ČR a byly pro
ně zpracovány návrhy konkrétních protipovodňových opatření. ORP Olomouc se týká
Prioritní oblast 1 – Protipovodňová opatření v území Olomouce.
Předtím než byla konkrétní opatření sestavena do uceleného souhrnu, byla v rámci plánu
provedena podrobnější shrnutí týkající se stavu ochrany před povodněmi a vodního režimu
krajiny.
Vybrané jevy analytické části, které se v ORP Olomouc výrazněji projevují:
-vodní eroze, je v oblasti Moravy s poměrně hustým osídlením zvláště citlivým problémem.
V ORP Olomouc jsou plošnou erozí nejvíce ohroženy VÚ M101 Romže po soutok s tokem
Hlučela (31 858 t/rok) a VÚ M099 Blata po soutok s tokem Deštná (28 869 t/rok). Na
zbývajícím území ORP je potenciální plošná vodní eroze mírně nad průměrem oblasti povodí
Moravy, v rozmezí 15 000 – 20 000 t/rok.
- místa omezující průtočnost koryt vodních toků - kritická místa vznikají z různých
důvodů, nejčastěji vlivem komunikačních staveb, křižujících vodní toky a jejich nivy. Taková
místa, způsobující obtíže při odtoku vody, vznikla často živelným způsobem a jejich
problémy je nutno následně řešit. Výskyt takových míst silně závisí na hustotě a charakteru
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osídlení, nebo jiného využití území i na přirozeném charakteru odtokových poměrů v
dotčených lokalitách.
Místa omezující průtočnost koryt vodních toků ORP Olomouc
Prac.číslo
VÚ
M054
M054
M054
M054
M055
M056

Vodní tok lokalita

komentář

Bystřice
Bystřice
Bystřice
Bystřice
Olešnice
Morava

Hlubočky
Mariánské údolů – Hrubá voda
Bystrovany
Olomouc-Hodolany
Majetín
Hynkov

M056
M056
M099

Morava
Morava
Šumice

Olomouc
Věrovany
Náměšť na Hané

M099

Šumice

Loučany

M099

Šumice

Těšetice

M100

Blata

Dub nad Moravou, Blatec
Vrbátky-Blatec
Dub nad Moravou

Místní trať-ledové obtíže
Ledové obtíže
Jez – ledové obtíže
Výletní trať – ledové obtíže
Nekapacitní železniční most
Jez na Moravě – dochází k
nápěchům
Ledové obtíže
Nekapacitní silniční most
Místní trať u mostu –
neprůchodnost ledových ker
Místní trať – neprůchodnost
ledových ker
U kamenného mostu –
neprůchodnost ledových ker
Přestárlé porosty v profilu
Nekapacitní železná lávka
Nekapacitní stupeň,
nekapacitní obslužná lávka

Vymezení zastavěných území nechráněných nebo nedostatečně chráněných před povodněmi
Informace o zastavěných územích kde riziko ohrožení překračuje úroveň uznanou jako
nejvýše přijatelnou pro daný typ území. Tímto vyhodnocením byl získán základní soubor
požadavků na rozsah povodňové ochrany. Za přijatelnou úroveň snížení rizika se považuje v
souladu s platnou metodikou zajištění ochrany před povodněmi:
 pro historická centra měst a historickou městskou zástavbu na kulminační průtok
Q100,
 pro souvislou sídelní zástavbu, průmyslové areály a významné liniové a komunikační
stavby na kulminační průtok Q50,
 pro ostatní rozptýlenou bytovou zástavbu a objekty výrobních činností v menších
sídlech na kulminační průtok Q20.
Celkový počet lokalit, které jsou nedostatečně chráněny před povodněmi, byl v ORP
Olomouc vyčíslen na 21, přičemž největším sídlem, které potřebuje povodňovou ochranu
doplnit je město Olomouc kde je povodní ohroženo více než 30 000 obyvatel.
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Místa nechráněná před povodněmi v ORP Olomouc
Prac.číslo
Vodní tok lokalita
VÚ
M054
Bystřice
Hlubočky
M056
Morava
Příkazy
M056
Morava
Skrbeň
M056
Morava
Horka nad Moravou
M056
Morava
Chomoutov
M056
Morava
Olomouc
M056
Morava
Kožušany-Tážaly
M056
Morava
Grygov
M056
Morava
Věrovany
M056
Beroňka
Svésedlice
M056
Beroňka
Velký Týnec
M056
Týnečka
Velký Týnec
M099
Deštná
Slatinice (Lípy)
M099
Deštná
Lutín
M099
Deštná
Lutín (Třebčín)
M099
Slatinka
Slatinice
M099
Slatinka
Lutín
M099
Stouska
Topolany
M099
Stouska
Ústín
M100
Blata
Lutín
M100
Blata
Bystročice

Poč. obyvatel nedostatečně
chráněných v lokalitě
1970
191
105
671
30 098
23
158
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2.3.4. Ochrana přírody a krajiny
ORP Olomouc nemá zatím zpracovanou studii popisující krajinný ráz.
Z tohoto důvodu uvádíme „typy krajinného rázu“ a „typy současné krajiny“, převzaty z
„Atlasu krajiny České republiky“ z roku 2010.
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Geomorfologické poměry
Dle regionálního geomorfologického členění na území ORP zasahují obě základní jednotky:
Hercynský systém (subsystém Hercynská pohoří) a Alpsko-Himalájský systém (subsystém
Karpaty). Obě jednotky se výrazně liší geologickou stavbou a historickým vývojem, což se
odráží i v odlišné struktuře reliéfu.
Nižší taxonometrické úrovně - subprovincie, oblasti, celky, podcelky a okrsky
Geomorfologické členění východní a západní části ORP Olomouc
provincie subprovincie
oblast
celek
podcelek

Česká
Vysočina

Krkonošskojesenická

Zábřežská
vrchovina

Bouzovská
vrchovina

Nízký
Jeseník

Domašovská
vrchovina
Tršická
pahorkatina
Oderské vrchy

Jesenická
oblast

Geomorfologické členění střední části ORP Olomouc
provincie subprovincie
oblast
celek
Západní
Karpaty

Vněkarpatské
sníženiny

Západní
vněkarpa
tské
sníženiny

Hornomora
vský úval

podcelek
Uničovská
plošina
Středomoravská
niva
Prostějovská
pahorkatina

okrsek
Přemyslovská
pahorkatina
Velký Kosíř
Ludmírovská vrchovina
Jívovská vrchovina
Radíkovská vrchovina
Přáslavická pahorkatina
Čekyňská pahorkatina
Kozlovská vrchovina
okrsek
Žerotínská rovina

Křelovská pahorkatina
Blatská niva
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Nejvýraznější geomorfologickou strukturou je příkopová propadlina Hornomoravského úvalu
s mírně zvlněným nížinným georeliéfem. Ten ostře kontrastuje s příkrými zlomovými svahy
Nízkého Jeseníku na severovýchodě a téměř neznatelně je oddělen od Zábřežské vrchoviny na
severozápadě.

Hornomoravský úval
-Střední část Hornomoravského úvalu ( podcelek Středomoravská niva) tvoří několik
kilometrů široká akumulační rovina podél řeky Moravy, se střední výškou 206m. Nivu
Moravy tvoří souvrství štěrkopísků, které je kryté povodňovými sedimenty. Štěrkopísčité
souvrství dosahuje ve střední části nivy mocnosti téměř 30 m. Charakteristickou krajinu tvoří
pole, louky, lužní lesy (dub habr). SPR Plané loučky.
-Západní část Hornomoravského úvalu (podcelek Prostějovská pahorkatina) – zasahuje do
ORP severní částí okrsku Blatská Niva a severní části okrsku Křelovská pahorkatina.
Blatská niva - akumulační rovina podél řeky Blaty s charakteristickou krajinou luk polí a
lužních lesíků.
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Křelovská pahorkatina - nížinná pahorkatina starého údolí řeky Moravy mazi Litovlí a obcí
Těšetice převážně na neogenních a kvartérních sedimentech Krajinu tvoří pole a sady i
drobné lesíky tvořené smíšenými listnatými porosty s dubem.
-Severovýchodní část Hornomoravského úvalu tvoří podcelek Uničovská plošina, do ORP
zasahuje její jižní část okrsek Žerotínská rovina. Jde o nížinnou pahorkatinu tvořenou
náplavovými kuželi vodních toků stékajících z Jeseníků pokrytých spraší a svahovými
sedimenty. Značný rozsah má náplavový kužel Bystřice. Při úpatí Nízkého Jeseníku jsou
kužely kryty až 20 m mocnými svahovými sedimenty.
Zábřežská vrchovina
Do zábřežské vrchoviny resp. její jižní části - podcelku Bouzovské vrchoviny - zasahuje
pouze nejzápadnější část území ORP. (obce Náměšť na Moravě, Drahanovice a
Slatinice).Okrsky Bouzovské vrchoviny: jižní výběžek Lumírovské vrchoviny, východní
výběžek Přemyslovické pahorkatiny a severní část Velkého Kosíře.
Ludmírovská vrchovina
vrchovina složená převážně ze spodnokarbonských zvrásněných usazenin s ostrůvky
devonských hornin, místy neogenní usazeniny. Krajinu tvoří mozaika polí, luk a ve vyšších
polohách smrkových lesíků s bukem
Přemyslovická pahorkatina
pahorkatina tvořící pruh nižšího terénu v pokračování tektonické sníženiny Prostějovské
kotliny, složená ze spodnokarbonských zvrásněných usazenin, ostrůvky neogenních
sedimentů. V krajině převládají pole, lesíky jsou tvořeny smrkovými porosty místy
s vtroušenou jedlí a borovicí.
Velký Kosíř
výrazná vyvýšenina srázně spadající zlomovým svahem k JZ a pozvolněji se sklánějící k SV
složená spodnokarbonskými zvrásněnými usazeninami (drobami, břidlicemi),
nejv. Bod Velký Kosíř 442m (leží mimo ORP v kú Slatinky), převážně zalesněná, hlavně ve
stř. části porosty smrkovými, dubovými s příměsí akátu a náročnějších listnáčů.
Přírodní rezervace Malý Kosíř u Zlatiniv na Hané.
Nízký Jeseník
Vrchovina Nízkého Jeseníku se prudce zvedá nad Hornomoravským úvalem ve východní
části ORP Olomouc ve směru S-J. Severovýchodní část ORP zasahuje podcelek
Domašovská vrchovina (s okrsky: Jívovská vrchovina a Radíkovská vrchovina), jihovýchodní
část pak podcelek Tršická pahorkatina (s okrsky: Přáslavická pahorkatina a Čekyňská
pahorkatina).
Jívovská vrchovina
Do ORP zabíhá jižní částí (území obcí Dolany a Hlubočky), budované převážně na
spodnokarbonských břidlicích a drobách. Charakteristický je členitý reliéf s široce
zaoblenými rozvodními hřbety a typickými mladými hluboce zařezanými údolími s příkrými
svahy. Vrchovina je středně zalesněná smrkovými porosty s bukem a jedlí. V kat.úz. Hrubá
Voda velké kamenolomy.
Radíkovská vrchovina
plochá vrchovina, tvořená spodnokarbonskými břidlicemi a drobami, členité území
s maldými, hluboce zařezanými údolími, středně zalesněná smrkovými porosty s jedlí, místy
smrkovými porosty s jedlí a bukem.
Přáslavická pahorkatina
plochá pahorkatina, převážně spodnokarbonské břidlice a droby, badenské sedimenty a
spraše. Reliéf pahorkatiny je plochý s rozsáhlými plošinami, široce zaoblenými rozvodními
hřbety a rozevřenými údolími, nepatrně až málo zalesněná porosty dubu a smrku, SPR U
bílých hlín, U Strejčkova lomu.
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Čekyňská pahorkatina
Zasahuje do ORP severozápadní částí. Jedná se o členitou pahorkatinu převážně na
spodnokarbonských břidlicích a drobách. Málo zalesněná, pouze místy smrkovými
monokulturami a dubovými porosty. Velké kamenolomy, u obce Velký Újezd- Výkleky.

2.3.5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
Velkou část území ORP tvoří rozlehlé plochy intenzivně využívané zemědělské půdy, lesy a
hodnotné přírodní prvky se nachází pouze na východním a západním okraji území a podél
řeky Moravy a Bystřice. Téměř polovinu rozlohy ORP tvoří zemědělská půda, která je
obdělávaná ve velkých plochách. Na velké části se vyskytují převážně nejkvalitnější půdy
(černozemě, hnědozemě) s I. a II. třídou ochrany. Podíl orné půdy ze zemědělské půdy je
takřka 83%.
ORP Olomouc
Podíl
zemědělské
půdy
z celkové výměry
Podíl
lesních
pozemků
z celkové výměry
Podíl zastavěných a ostatních
ploch z celkové výměry

2007
45,69%

31.12.2009

31,45%

31,5%

21,89%

21,9

45,6%

V území se nachází velkoplošně chráněné území CHKO Litovelské Pomoraví, množství
maloplošně chráněných území, 2 přírodní parky, evropsky významné lokality NATURA
2000 a ptačí oblast NATURA 2000. Středem území prochází nadregionální biokoridor.
Pozemkové úpravy
Pozemkové úpravy jsou chápány jako nástroj vytváření podmínek pro racionální uspořádání
vlastnických vztahů k zemědělským a lesním pozemkům s ohledem na hospodaření a na
potřeby krajiny. Realizace společných zařízení v rámci těchto úprav znamená nové polní
cesty, rybníky, neškodná odvedení vody mimo zastavěná území, doplnění zeleně v krajině a
omezení eroze.
Pozemkové úpravy řeší dané území uceleně a ve veřejném zájmu se jimi prostorově a funkčně
uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jejich přístupnost a využití,
vyrovnání hranic a vytvoření podmínek pro racionální hospodaření vlastníků půdy. Současně
se zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu,
vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav
slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako nezbytný podklad pro územní plánování.
Součástí pozemkové úpravy je tzv. „plán společných zařízení“, který tvoří budoucí kostru
spořádání zemědělské krajiny a je tedy jakousi formou krajinného plánu uvnitř obvodu
pozemkové úpravy.
Jde zejména o
 zpřístupnění pozemků, tedy účelové komunikace se všemi doprovodnými stavbami
jako jsou mostky, propustky, brody, železniční přejezdy apod.
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protierozní opatření jako jsou protierozní meze, průlehy, zasakovací pásy, záchytné
příkopy, větrolamy, ochranné zatravnění a zalesnění
vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod, zvýšení
retenční schopnosti a ochraně území před povodněmi jako jsou nádrže, rybníky,
úpravy toků, ochranné hráze a suché poldry
opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability území. především místní systémy ekologické stability a doplnění dalšími prvky např.
rozptýlené a doprovodné zeleně.

Přehled komplexních pozemkových úprav v ORP Olomouc
Název
KoPÚ Hynkov
KoPÚ Přáslavice u Olomouce
KoPÚ Ústín
KPÚ Skrbeň
KPÚ Grygov
KPÚ Majetín
KPÚ Nedvězí u Olomouce
KPÚ Těšetice u Olomouce
KPÚ Vojnice u Olomouce

KÚ
Hynkov
Přáslavice u Olomouce
Ústín
Skrbeň
Grygov
Majetín
Nedvězí u Olomouce
Těšetice u Olomouce
Vojnice u Olomouce

Stav
Zahájení 11.10.2011
Zahájení 30.06.2014
Zahájení 21.07.2014
Ukončení 4.9.2002
Ukončení 28.10.2009
Ukončení 9.10.2001
Ukončení 27.8.1999
Ukončení 14.6.2000
Ukončení 14.6.2000
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2.3.6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura
Vybavenost obcí ORP Olomouc technickou infrastrukturou
ORP Olomouc má strategickou polohu v centru Moravy s hospodářsky silným centrem –
krajským městem Olomoucí, jež je přirozené spádové a správní centrum nejen ORP, ale
celého Olomouckého kraje a významná dopravní křižovatka v rámci ČR. Olomouc je
významnou křižovatkou silniční a železniční dopravy a východiskem regionální hromadné
dopravy. Dopravně nejzatíženějšími úseky silnic v ORP jsou silnice I. třídy - intenzita
dopravy dosahuje 30–35 tis. vozidel. Pro zlepšení životního prostředí obcí v průjezdním
úseku silnic II. a III. třídy se v roce 2004 započalo s realizací protihlukových opatření.
Mezinárodní silnice E462 zajišťuje severojižní spojení Polska s Moravou a Rakouskem.
Napojením rychlostní komunikace R46 na dálnici D1 ve Vyškově je zabezpečeno dopravní
spojení s Brnem a další pokračování na Prahu (dálnice D1) a Bratislavu (Dálnice D2).
Olomouc je důležitým železničním, ve městě se sbíhá pět tratí Českých drah, včetně přímé
trasy na Prahu. Železniční trať je modernizována výstavbou spojovacího ramene I. a II.
koridoru Česká Třebová – Olomouc – Přerov.
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Významné železniční tratě procházející ORP Olomouc (označení, směr)
 270 Olomouc směr Přerov, Ostrava
 270 Olomouc směr Zábřeh, Praha
 275 Olomouc směr Senice na Hané
 290 Olomouc směr Šternberk, Šumperk
 301 Olomouc směr Prostějov, Nezamyslice
 310 Olomouc směr Krnov, Opava
Letecká, cyklistická, vodní a pěší doprava plní především účely rekreační, turistické nebo
sportovní. Současné tendece jsou zvýšit podíl hromadné a nemotoristické dopravy na dělbě
přepravy do zaměstnání.
Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje – aktualizace č.1 hájí v souladu s Politikou
územního rozvoje ČR rezervu průplavního spojení kanál Dunaj-Odra-Labe.
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Vybavenost obcí ORP Olomouc technickou infrastrukturou
Vybavenost obcí technickou infrastrukturou je zřejmá z následujícího schéma. Hodnoceno
bylo napojení obce na vodovod a jednotnou nebo splaškovou kanalizaci (dešťová kanalizace
nebyla brána v úvahu). Jelikož všechny obce v ORP jsou plynofikovány (mimo 4 místní části
obcí*), nebylo napojení na plyn do hodnocení zahrnuto.
*Pozn. Plynovod chybí v místních částech Posluchov a Hrubá Voda (obec Hlubočky), Véska a Pohořany (obec
Dolany)
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2.3.7. Sociodemografické podminky
Území ORP Olomouc patří z hlediska stáří jednotlivých sídel mezi staré sídelní oblasti
Moravy, které byly tradičně osídleny většinou pravěkých zemědělských kultur a také během
raného středověku. Centrem osídlení byla od počátku Olomouc osídlena již v 9. stol. Ve staré
sídelní oblasti dominovaly državy církve a nižší šlechty. Olomoucké biskupství, disponovalo
rozsáhlými statky s lenní strukturu.
V 11. – 12. stol. se vlivem vnitřní kolonizace začalo osídlení posouvat za hranice starého
sídelního území. S tímto procesem souviselo systematické klučení lesa. K osídlení ostatních
částí Moravy došlo ve 13. a 14. století během tzv. velké kolonizace vrcholného středověku.
Na kolonizaci se významně podílel Biskup Bruno ze Schauenburgu (1205–81). Pomocí
lenního systému a především německým obyvatelstvem osídloval dosud neobydlené oblasti
Moravy.
Převážná část obcí ORP Olomouc vznikla do roku 1450 a nese znaky nejstaršího osídlení vsí neortogonální návesní lokaci.
Takto založená sídelní struktura se postupně vyvinula v současnou sídelní strukturu, která je
silně ovlivněna krajským městem Olomoucí.

Velikostní kategorie obcí
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ORP Olomouc je silně urbanizované území s jediným centrem krajským městem Olomoucí a
43 obcemi lokalizovanými kolem tohoto centra, jehož význam přesahuje hranice ORP.
V Olomouckém kraji je stanoveno 13 správních obvodů obcí s rozšířenou působností (SO
ORP). Nejvíce obyvatel žije ve SO ORP Olomouc, kde se jejich počet za posledních deset let
zvýšil o 2%. Z krátkodobého časového hlediska posledních dvou let zde však růst počtu
obyvatel stagnuje. K 31.12.2011 žilo v ORP Olomouc, včetně vojenského újezdu Libavá 161
754 obyvatel z toho 99529 v Olomouci. (tj. téměř 62 % obyvatel ORP a téměř 16% obyvatel
Olomouckého kaje).
Nejvíce obcí ORP spadá do velikostních kategoriích 1000-1999 obyvatel (18 obcí), 500-999
obyvatel (11 obcí) 2000-4999 obyvatel (9 obcí). Velikostní kategorii 200-499 naplňují v ORP
pouze 3 obce. Nejmenší kategorie do 199 obyvatel je zastoupena dvěma obcemi. Zbývající
velikostní kategorie obcí nejsou v ORP Olomouc zastoupeny vůbec. Samotné město Olomouc
svým počtem obyvatel osciluje mezi kategoriemi s hranicí 100000 obyvatel. Převládajícím
podílem obcí ve větších velikostních kategoriích se sídelní struktura ORP Olomouc odlišuje
od sídelní struktury ČR pro kterou je charakteristická hustá síť malých obcí.

V posledních deseti letech dochází ke změně vztahu Olomouce a jejího zázemí (stejně jako u
dalších krajských měst ČR). Převládající centralizační procesy vedoucí k degradaci
venkovského spádového území se mění a dochází k opačnému – odstředivému procesu
směrem z jádrového města. Díky nárůstu počtu obyvatel v obcích v bezprostřední blízkosti
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Olomouce se tyto dostávají do vyšších velikostních kategorií a naopak dochází k poklesu
počtu nejmenších obcí do 500 obyvatel.
Přesun do vyšší velikostní kategorie byl mezi lety 2001 a 2011 u obcí přimykajících se
k Olomouci v severovýchodní části ORP (Hlušovice, Tovéř, Bystrovany, Bukovany, Dolany
a Bělkovice-Lašťany) kde je vliv suburbanizace nejzřetelnější.
Velikostní kategorie obcí ORP Olomouc v letech 2001 a 2011.
Velikostní
kategorie
obce dle
počtu obyv.

ORP
Olomouc
31.12.2001

ORP
Olomouc
31.12.2011

do 199

2

2

200–499

6

3

500–999

9

11

1000–1999

19

18

2000–4999

7

9

5000–9999
10000–19999
20000–49999
50000-99999
100000+

Počet
obyvatel
31.12.2001

Počet
obyvatel
31.12.2011

% ORP

% ORP

341
0,2%
2412
1,5%
5704
3,6%
26192
16,7%
20508
13%

1
1

Celkem

367
0,2%
1312
0,8%
7498
5%
25743
16%
26237
16%

99529
62%
102246
65%
157403
(100%)

ČR
%obyvatel*

1,7%
6,3%
9%
9,7%
11,4%
9,2%
9,1%
11,6%
10%
22%

160686
(100%)

10562214
(100%)

ČSÚ-Data průběžné statistiky – mimo vojenský újezd Libavá
*ČSÚ- předběžné výsledky SLDB2011

Sídelní struktura ORP Olomouc
Sídelní struktura – charakteristika osídlení určité oblasti na základě kvalitativních a
kvantitativních rozdílů mezi jednotlivými sídly. Charakteristika spočívá ve významovém
rozlišení sídel a vychází z dílčích klasifikací sídel (např. podle počtu obyvatel, počtu domů,
funkce, půdorysu, vztahu město x venkov)
Sídlení sytém – soubor sídel s jejich vzájemnými vztahy - k síti sídel vykazujících určitou
vnitřní strukturu se přidává ještě existence funkčních a jiných vztahů (zjišťuje se charakter,
intenzita a hierarchie vztahů).
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Hierarchizace sídel ORP Olomouc
Města o různé velikosti a vlivu, vytvářejí kolem sebe regiony různé úrovně a fungují mezi
nimi vzájemné vazby podřízenosti méně významných center významnějším.
Město Olomouc je na první pohled jediné silné centrum nejen ORP, ale celého regionu.
Z odborné literatury, která se věnuje socioekonomické regionalizaci jsme pro identifikaci
postavení Olomouce v sídelním systému ČR vybrali práci Martina Hampla z roku 2005
„Geografická organizace společnosti v České Republice: transformační procesy a jejich
obecný kontext“, která navazuje a aktualizuje jeho dřívější práce s touto tematikou. Dle těchto
studií a v nich definovaných ukazatelů vymezených na základě migračních, pracovních a
obslužných procesů, je hierarchie sídel ČR stanovena ve třech základních úrovních makroregionální, mezoregionální a mikroregionální a dalších podtypech. Regiony zahrnují
území, které je pod vlivem určitého sídla – střediska, pro které byl stanoven číselný indikátor
„komplexní regionální význam“ (KRV).
Hierarchizace regionálních středisek
Úroveň regionu
makroregionální
Mezoregionální 1. stupně
Mezoregionální 2. stupně
Mikroregionální (2 stupně)
Subregionální úroveň (2 kategorie)

popis
celá ČR, středisko Praha, KRV =1
střediska I. řádu jsou Brno (KRV=2) a
Ostrava(KRV=3)
11 středisek mezi nimi Olomouc s KRV=5
200 regionů

Olomouc je tedy střediskem mezoregionu II. řádu s přímou vazbou (podřízenost) na Prahu,
která je významnější než na Brno. Olomouc je naopak nadřazeným střediskem pro střediska
mikroregionální úrovně:
Prostějov (KRV=21), Přerov (KRV=22), Šumperk (KRV=35), Jeseník (KRV=68), Hranice
(KRV=81), Uničov (KRV=103), Mohelnice (KRV=105) a Litovel (KRV=133).
Vzájemné vazby mezi mikroregionálními a subregionálními středisky byly posuzovány
především na základě pracovní sjížďky a vyjížďky, obslužného spádu obcí a kriteriu
populační velikosti. Jako střediska subregionů v ORP Olomouc byly studií určeny obce
Hlubočky, Lutín a město Velká Bystřice.
Studie následně vymezuje i řádově vyšší regiony tzv. metropolitní areály. Jejich formování je
v prvé řadě projevem typu růstu největších středisek, tj. růstu prostorového. Ten zahrnuje i
suburbanizační proces, avšak má i řadu dalších převážně kvalitativních důsledků. V ČR byly
vymezeny jako areály, jejichž jádry jsou mezoregionální centra.
Město Olomouc bylo určeno jako hlavní centrum Olomouckého metropolitního areálu,
který v sobě zahrnuje obce III. stupně Lipník nad Bečvou, Prostějov, Přerov a Šternberk,
přičemž obvody Prostějova i Přerova jsou velmi rozsáhle a převážně venkovského typu.
Navíc intenzita kontaktů Olomouc-Přerov je blízko kritické úrovně.
Venkovský prostor ORP Olomouc
Venkovský prostor neboli venkovská oblast se dá definovat jako území, jež tvoří mozaiku
sídel a krajiny mezi nimi. Vyznačuje se specifickou prostorovou strukturou a charakterem
hospodářství a společnosti je specifikou částí socioekonomické struktury. K vymezení
venkova existují různé přístupy.
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Česká Republika používá pro účely analytické a regionální účely označení „venkovské obce“
pro ty sídla, která svým počtem obyvatel nepřesáhnou hranici 2000.
Pro účely vymezení venkovského prostoru ORP Olomouc byly brány v úvahu obce menší než
3000 obyvatel a obce bez statutu města či městyse (hranice 3000 obyvatel v obci byla
zvolena vzhledem k tradičně velkým obcím úrodné Hané, dále z důvodu, že je v zákoně
ustanovena, jako dolní limit pro možnost obce získat statut města a v neposlední řadě je
zakotvena v podvědomí obyvatel).
Ve Strategii regionálního rozvoje ČR o typologii podle polohy venkovských obcí se vymezují
tři typy venkovských oblastí_
 Příměstský venkov – venkovské oblasti v zázemí velkých měst, jsou ovlivněny
převážně suburbanizací a zaznamenávají výrazný nárůst své populace,
 Mezilehlý venkov – průměrně rozvinuté venkovské oblasti nevětší vzdálenosti od
velkých sídelních center, ale s dobrým dopravním spojením, ve kterých se nachází
rekreační potenciál pro zázemí městkých oblastí
 Odlehlý venkov – periferní venkovské oblasti, jsou řídce obydlené, izolované od
spádového města a hlavních dopravních sítí. (v ORP Olomouc se nevyskytuje)
Program rozvoje venkova tyto oblasti blíže nespecifikuje.

Jako příměstský venkov v ORP Olomouc byly označeny obce s výraznými znaky suburbanizace.
.
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Typologie venkovského prostoru
Pro určení typologie venkovského prostoru ORP Olomouc jsme vycházeli z vlastních
terénních šetření, z diplomové práce Miroslava Rimeše „Venkovské oblasti České republiky
– teoreticko-metodické přístupy“ a z balářské práce Dalibora Koutného „Sestavení databáze
služeb a hodnocení vybavenosti obcí“.
Sídla venkovského prostoru lze charakterizovat pomocí různých aspektů a kriterií. Pro
potřeby ÚAP jsme se zaměřili na obslužnou vybavenost obcí, jelikož toto kritérium poukazuje
na kvalitu života v obci.
Pro posouzení obslužné vybavenosti obcí jsme posuzovali především dostupnost školských a
zdravotnických zařízení a dalších služeb, vybavenost obce technickou infrastrukturou a
dopravní dostupnost obce.
Vybavenost obcí ORP Olomouc technickou infrastrukturou
Viz. kap. 2.3.6. Veřejná a dopravní infrastruktura
Občanská vybavenost obcí ORP Olomouc
Pro určení občanské vybavenosti a obslužné spádovosti obcí byl proveden zvláštní průzkum a
vytvořena databáze služeb ze které byly následně určeny kategorie občanské vybavenosti.
Město Olomouc bylo vzhledem ke své koncentraci široké škály vybavenosti odpovídající
významnosti metropolitního centra z hodnocení vynecháno.
Dle rozsahu poskytovaných služeb, velikostní kategorie podle počtu obyvatel a dopravního
napojení lze určit hierarchické vazby mezi sídly a jejich zázemím.
Území ORP Olomouc náleží celé do spádového obvodu metropolitního centra Olomouce, kdy
vazby na město Olomouc klesají se vzdáleností od města a s kvalitou dopravního napojení.
Obce, které leží ve větší vzdálenosti od Olomouce, využívají taktéž služby hierarchicky
nižších mikroregionálních center ležících mimo ORP Olomouc. Obce při SZ hranici ORP
Olomouc (Bohuňovice, Bělkovice-Laštany, Liboš, Dolany) tak využívají občanskou
vybavenost mikreregionálního centra Šternberk (školství, kultura, zdravotnictví, sociálné
péče,sport a rekreace, maloobchodní zařízení-přítomnost obchodních řetězců atd..). Vazby
dalších „okrajových“ obcí k jejich nejbližším mikroregionálním centrům tj. Prostějovu,
Přerovu a Litovli nejsou již tak markantní.
Pro určení hierarchických vazeb mezi obcemi uvnitř ORP Olomouc, jsme využili výše
zmiňovanou databázi služeb a z ní odvozenou kategorizaci občanské vybavenosti. Při
zařazení obce do určité kategorie jsme brali v úvahu také dopravní dostupnost.
Kategorie občanské vybavenosti obcí ORP Olomouc
základní a mateřská škola v místě obce, lékař, více obchodů, knihovna a další
BOHATÁ
vybavenost
ZÁKLADNÍ v místě obce základní škola, lékař, alespoň jeden obchod
v obci je pouze obchod a škola s prvním stupněm nebo lékař, který dojíždí
MALÁ
pouze některé dny v týdnu
ŹÁDNÁ

v obci není žádný ze základních prvků občanské vybavenosti (škola, lékař,
obchod)
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Obce s bohatou občanskou vybaveností jsou centra místního významu (subregionální úrovně)
s tzv. „obsluhující“ funkcí kterou využívají obyvatelé obcí s malou nebo žádnou občanskou
vybaveností tzv. „obce obsluhované“. Obce ze základní občanskou vybaveností stojí mezi
těmito dvěma kategoriemi, svým občanům poskytují všechny základní služby a jsou tedy
z tohoto hlediska soběstačné.
Obce obsluhující
jsou ve většině případů plnohodnotná sídla venkovského typu velikostních kategorií 10001999 a 2000-4999 obyvatel. Jsou mezi nimi i některá nejmenší města a městyse s bohatou
občanskou vybaveností. Tvoří významné subjekty ovlivňující charakter venkovského prostoru
a svojí vybaveností se stávají obsluhujícími obcemi pro obce menších velikostních kategorií
Obsluhující obce ORP Olomouc mají zastoupené kombinace těchto služeb: základní škola,
základní umělecká škola, popř. střední škola, více lékařů, lékárna, pošta, kino, knihovna,
kulturní sál, sportovní areál, více obchodů, restaurací, ubytování, místní policie a dům
s pečovatelskou službou.
V ORP Olomouc plní funkce obsluhujících obcí Hlubočky a Lutín s tradiční průmyslovou
výrobou, lázeňská obec Slatinice, město Velká Bystřice, městys Dub nad Moravou, městys
Náměšť na Hané a dále pak velké obce s tradicí zemědělské výroby Velký Újezd, Velký
Týnec, Těšetice a Tršice.
Obsluhované obce
Jako obsluhované obce jsme vyhodnotili obce s malou nebo žádnou občanskou vybaveností.
Obce s malou občanskou vybaveností jsou velikostní kategorie 1000 -2000 obyvatel, leží ve
venkovském prostoru ve větší vzdálenosti od Olomouce a mají špatné dopravní napojení.
Plní převážně funce bydlení popř. rekreace. Této charakteristice se vymyká pouze obec
Bělkovice-Lašťany s větším počtem obyvatel která svojí polohou v příměstské zóně
Olomouce, blízkosti mikroregionálního centra Šternberk a nejbližších obsluhujících obcí
Bohuňovic a Dolan plní převážně funkci obytnou a rekreační.
Obce bez občanské vybavenosti v ORP Olomouc náleží převážně do velikostní kategorie
500 – 1000 obyvatel, vyskytují se buď v těsném sousedství města Olomouce, kde plní
především funkci bydlení – Hlušovice, Toveř, Bukovany, Ústín. Dále se obce bez občanské
vybavenosti vyskytují naopak ve větší vzdálenosti od Olomouce, se špatnou dopravní
dostupností – Liboš, Mrsklesy a Suchonice.
Obecně lze říci, že díky husté síti sídel ORP Olomouc, velkému počtu subregionálních center
a především vlivu metropolitního centra Olomouce nedochází v obcích s malou nebo žádnou
občanskou vybaveností k negativním jevům spojeným s trvalým poklesem obyvatelstva, málo
kvalitním stavebním fondem apod.
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Počet obyvatel
K 31.12.2013 žilo v Olomouckém kraji celkem 636 356 osob trvalým bydlištěm. V ORP žilo
k tomuto datu 162 502 osob což představuje 25,5% obyvatel Olomouckého kraje.
Zatímco v Olomouckém kraji počet obyvatel meziročně klesá, v ORP Olomouc jako celku
dochází od roku 2011 ke každoročnímu nárůstku obyvatel.
I krajské město Olomouc v roce 2013 zaznamenalo mírný nárůst počtu trvale bydlících
obyvatel, nicméně už třetím rokem má podle statistických bilancí pod 100000 obyvatel
(99 489 k 31.12.2013)

Vývoj počtu obyvatel v obcích ORP Olomouc
Vývoj počtu obyvatel v jednotlivých obcích od roku 2001 do roku 2013 je uveden ve SWOT
analýzách obcí
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Přírůstky obyvatel v obcích a částech obcí mezi sčítáními lidu, domu a bytů 2001 - 2011.
Absolutní přírůstky obyvatel se neliší pouze mezi jednotlivými obcemi, ale i v jednotlivých
částech obcí (u obcí složených z více části).
Z výstupů SLDB 2001 a SLDB 2011 lze získat údaje o vývoji počtu obyvatel v základních
sídelních jednotkách (ZSJ), které mohou reprezentovat části obcí. Např. v obci Štěpánov
přibylo mezi dvěma SLDB obyvatelstvo v částech Moravská Huzová (16), Benátky (35) a
Stádlo (5), zatímco ve zbývajících částech obyvatel ubylo – např. část Štěpánov (-105) .
V obci Příkazy došlo k nárůstu obyvatel v části Hynkov (43), zatímco v části Příkazy došlo
k úbytku obyvatel (-36). Taktéž v obci Těšetice v části Vojnice obyvatel ubylo (-19), zatímco
v části Těšetice přibylo (103).
Disproporce uvnitř obcí lze sledovat i u dalších obcí a jejich částí :
– Náměšť na Hané (88), Nové Dvory (-17)
– Střížov (6), Drahanovice (-47), (Ludéřov (-27), Kníničky (-4), Lhota pod Kosířem (0)
– Lutín (-149), Třebčín (41)
– Blatec (-17), Kocanda (45)
– Věrovany (16), Rakodavy (33), Nenakonice (-3)
– Kožušany (22), Tážaly (-3)
– Tršice (0), Zákřov (-11), Lipany (-2), Vacanovice (1), Hostovice (5), Přestavlky (38)
– Přáslavice (103), Kocourovec (-15)
– Hlubočky (141), Kovákov (-300), Dukla (-268), Hrubá Voda (-27), Mariánské Údolí (-1)
V Olomouci nejvíce obyvatel přibylo v částech Neředín (966), Povel-jih (940) a Slavonín
(607) . Obyvatelstva v Olomouci ubývalo obecně v centru města, především v částech
Heyrovského (-1074), Lazce (-916) a Stiborova (-737). Obecně jsou tyto příbytky a úbytky
v Olomouci nejvyšší v celém ORP Olomouc.
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Porovnání absolutních přírůstků obyvatelstva v obcích ORP v rámci aktualizací ÚAP

Nejvyšší absolutní přírůstky obyvatel mezi lety 2011 - 2013 se týkaly obcí v zázemí
Olomouce (nejen z hlediska ORP Olomouc, ale i z hlediska kraje), které stále zaznamenávají
velkou bytovou výstavbu rodinných domů.
Jednalo se především o obce Velký Týnec, Hněvotín, Velká Bystřice, Dolany, KřelovBřuchotín a Štěpánov. Obec Hlušovice již nevykazuje tak vysoký přírůstek obyvatel jako
v letech 2009-2011 a zmírnění výšky přírustku je možné pozorovat i u dalších obcí (Horka
nad Moravou, Křelov-Břuchotín, Těšetice, Lubenice, Slatinice, Věrovany,Grygov,
Bystrovany, Velká Bystřice, Přáslavice, Velký Újezd. Obce Náměšť na Hané, Lutín, a Skrbeň
vykazovaly v letech 2009-2011 úbytek obyvatel se v letech 2011-2013 dostaly mezi obce
s kladným absolutním přírůstkem obyvatel.
V ORP Olomouc vzrostl počet obcí s obsolutním úbytekm obyvatel z 5 obcí v letech 20092011 na 11 obcí letech 2011-2013. Nejvyšší úbytek byl v obci Hlubočky (-89). Další úbytky
zaznamenala Olomouc (-40), Bohuňovice (-26), Dub nad Moravou (-19), Tovéř (-9), Krčmaň
(-9), Daskabát (-8), Drahanovice (-7), Liboš (-4), Skrbeň (-2) a Svésedlice (-1).
K úbytku obyvatel mezi lety 2011-2013 tak dochází i u obcí, které měly v letech 2009-2011
kladný absolutní přírůstek obyvatel ( Drahanovice, Skrbeň, Dub nad Moravou, Svésedlice,
Daskabát, Tovéř a Bohuňovice).
Absolutní přírůstek obyvatel u obcí v malých velikostních kategoriích do 500 obyvatel je
málo vypovídající a může být zavádějící.
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Pro názornější vymezení obcí s absolutním nárůstem obyvatel slouží hrubá míra absolutního
přírůstku obyvatel (HMAPO), která vyjadřuje podíl absolutního přírůstku obyvatel k počtu
obyvatel a zohledňuje tedy velikost obce.
Při porovnání vývoje HMAPO mezi obdobími 2009-2011 a 2011-2013 je zřetelně vidět
celkový pokles intenzity přírůstku obyvatel u obcí přímo sousedícími s Olomoucí a
vzrůstající počet obcí ORP Olomouc, se zápornou HMAPO. Tento vývoj ukazuje na
zmírňování intenzity suburbanizačních procesů u obcí sousedících s Olomoucí. Výjimkou
jsou obce Mrsklesy a Bystrovany, kde došlo ke zvýšení HMAPO (v souvislosti se vzrůstající
bytovou výstavbou). U samotné Olomouce se stále projevuje záporná HMAPO vlivem
decentralistických tendencí. Suburbanizační procesy nadále slábnou se vzrůstající vzdáleností
od Olomouce. Výrazně nejnižší HMAPO z ORP Olomouc má obec Hlubočky, která ztrácí
obyvatelstvo především díky špatnému dopravnímu napojení s Olomoucí a nízkou
atraktivitou.
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Věková struktura obyvatel
Stav k 31.12.2013
Počet
obyvatel
celkem

Česká republika
Olomoucký kraj
ORP Olomouc

Základní věkové skupiny
0 - 14 let 15 - 64 let 65 a více
let
10 512 419 1 577 455 7 109 420 1 825 544
636 356
94 054
429 863
112 439
162 502
24 957
109 482
28 063

Index
stáří
115,7
119,5
112,4

Průměrný
věk
41,5
41,7
41,3

V souladu s celorepublikovým demografickým vývojem také data za Olomoucký kraj a ORP
Olomouc i v roce 2013 ukazovala pokračující trend stárnutí populace. Hodnota průměrného
věku vzrostla Olomouckém kraji na 41,5 a v ORP Olomouc na 41,3. Ještě před deseti lety
byly tyto hodnoty zhruba o 2,5 roku nižší.
Hodnoty průměrného věku odráží věkovou strukturu obyvatelstva . I když počet narozených
dětí zůstává poslední tři roky na stejné úrovni, přibylo v kraji i ORP osob mladších 15 let .
Nárůst počtu i podílu dětské složky v populaci byl způsoben přesunem nízkého počtu
15letých narozených v oce 1998 do produktivní složky obyvatel. Na konci roku 2013 tak
podíl dětí ve věku do 15 let 14,8% z celkového počtu obyvatel, v ORP 15,6%.
Výrazný pokles zaznamenal počet i podíl obyvatel v produktivním věku mezi 15 a 64 roky.
Jejich podíl činil v Olomouckém kraji 64,6 % z celkového počtu obyvatel, v ORP 67,4%.
Jedním z důvodů poklesu počtu osob v produktivní kategorii byl i přesun početně silné
generace narozených v roce 1948 do starší kategorie nad 65 let věku, který nebyl plně
nahrazen narozenými o padesát let později.
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Často používanou charakteristickou věkové struktury obyvatelstva je Index stáří, který
vyjadřuje, kolik je v populaci obyvatel ve věku 60 let a více na 100 dětí ve věku 0-14 let.
Hodnoty indexu stáří nižší než 50 procent signalizují progresivní, tedy rostoucí populaci,
hodnoty mezi 50% až 80% stabilizovanou populaci a hodnoty nad 80% populaci regresivní,
tedy ubývající.
Hodnoty Indexu stáří v ORP Olomouc potvrzují výše uvedený demografický vývoj, který je
charakteristický zmírňující se suburbanizací obcí v zázemí Olomouce, kde stále převažuje
dětská složka obyvatelstva nad složkou 65 a více let. Opačný trend, tedy stárnutí populace pak
můžeme sledovat u Olomouce, kde se projevují decentralistické tendence a u ostatních obcí
v širším okruhu Olomouce, především pak ve východní části ORP, ke jsou hodnoty indexu
stáří nejvyšší (spolu s obcí Daskabát v západní části ORP).
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Z výsledků SLDB 2011 lze získat hodnoty indexu stáří v obcích, které se skládají z více částí
a porovnat tak, stáří populace v jednotlivých částech obcí. Při interpretaci dat je však třeba
brát v potaz malý statistický vzorek, kdy v některých částech obcí, takže může dojít ke
zkreslení výsledné hodnoty.

Konkrétní Hodnoty indexu stáří za jednotlivé části obcí (zsj) je uvedena ve SWOT analýzách
obcí.

Migrace obyvatel ORP
O migraci obyvatel vypovídají statistické ukazatele „migrační saldo“ a „hrubá míra
migračního salda“. (Migrační saldo je dáno rozdílem počtu přistěhovalých a vystěhovalých
osob za stejné období a území. Společně s přirozeným přírůstkem je základním údajem pro
bilance obyvatelstva. Hrubá míra migračního salda - migrační saldo na 1000 obyvatel
středního stavu.)
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Migrační saldo
Z porovnání salda migrace v obcích ORP Olomouc v letech 2011 a 2013 je zřejmý pokles
intenzity migračních procesů v obcích v těsné blízkosti města Olomouce. V 11 obcích
vzdálenějších od města Olomouce (mimo obec Tovéř, která leží v těsném sousedství
Olomouce), došlo od roku 2011 do roku 2013 ke změně migračního salda z kladného v roce
na záporné. Jedná se o obce Bohuňovice, Liboš, Skrbeň, Loučeny, Těšetice, Lutín, Grygov,
Krčmaň, Doloplazy, Hlubočky a Tovéř.
Naopak obce Štěpánov, Příkazy, Náměšť na Hané a Charváty, které v roce 2011 migrací
ztrácely v roce 2013 vykázaly kladné saldo migrace.

Hrubá míra migračního salda
Hrubá míra migračního salda ještě výrazněji znázorňuje nárůst počtu obcí se zápornou
migrační bilancí ve vzdálenějším okruhu kolem města Olomouce (Grygov, Krčmaň,
Doloplazy, Hlubočky, Bohuňovice, Liboš, Příkazy, Loučeny, Těšetice, Lutín). Přičemž obce
Tovéř, Dub nad Moravou a Krčmaň migrací ztrácely nejvíce.
Vysokou hrubou míru migračního salda stále vykazují Bystročice, ke zvýšení došlo také u
obcí Mrsklesy, Přáslavice a Křelov-Břuchotín. U obcí Velký Týnec, Majetín a Hněvotín, které
v roce 2011 měly nejvyšší hrubou míru migračního salda došlo v roce 2013 k
výraznému poklesu migračního salda přesto zde zůstává migrační saldo stále v kladných
hodnotách.
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Další údaje ze SLDB 2011 týkající se stability/mobility populace
O stabilitě populace v obcích může vypovídat i počet osob narozených v obci svého
obvyklého pobytu (tzv. rodáci)
Průměr ČR
Průměr Olomoucký kraj
Průměr ORP Olomouc

47%
48,1%
48,2%
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Zdroj: Statistické údaje z veřejné databáze ČSÚ k 31.12.2011a 31.12.2013, údaje za ZSJ
poskytnuty statistickým úřadem Olomouc

2.3.8. Bydlení
Pozn. Vývoj bytové výstavby – počet dokončených bytů v jednotlivých obcích ORP Olomouc
v letech 2002 - 2013 je uveden ve SWOT analýzách .
Domovní a bytový fond ORP Olomouc
Z výsledků SLDB 2011 vyplývá, že se v roce 2011 se v Olomouckém kraji nacházelo 118 882
obydlených domů, jejich celkový počet je o 7,2% vyšší než při sčítání v roce 2001.
V ORP Olomouc se nachází 21,3% obydlených domů celého Olomouckého kraje a jejich
celkový počet je o 11,3% vyšší než při sčítání v roce 2001.
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Dle SLDB 2011 se na území Olomouckého kraje nacházelo 243 624 obydlených bytů. Za
posledních 10 let se jejich počet zvýšil o 1,2%. Z toho vyplývá, že na jeden dům připadly
v průměru dva obydlené byty. Počet obydlených bytů na dům se oproti sčítání 2001 snížil, což
je v přímém rozporu s předchozím vývojem. Hlavním důvodem byla převaha jednobytových
rodinných domů v novodobé výstavbě.
Největší počet obydlených bytů je soustředěn do čtveřice největších měst v
Olomouckém kraji.
V ORP Olomouc se dle SLDB 2011 nacházelo 64640 obydlených bytů tj. 26,5% obydlených
bytů Olomouckého kraje. Olomouc jako krajské město má také nejvíce obydlených bytů a to
43070 tj. 17,7% obydlených bytů Olomouckého kraje a 66,6% obydlených bytů ORP
Olomouc.
Absolutně největší přírůstek obydlených bytů v Olomouckém kraji od SLDB 2001 do SLDB
2011 zaznamenalo město Olomouc (o 1,3 tis. bytů). Relativně největší přírůstek vykázala
obec Hlušovice.

Domovní fond
V domovní zástavbě převažují ve venkovském prostoru rodinné domy. Vysoký podíl
rodinných domů ve struktuře venkovské zástavby vede k tomu, že počet trvale obydlených
domů na 100 obyvatel je ve venkovském prostoru vždy vyšší než v městském.
Na základě údajů SLDB 2011 byl největší počet rodinných domů na 100 obyvatel evidován
v obcích Loučany, Liboš, Věrovany, Suchonice, Krčmaň a v městysu Dub nad Moravou.
Z výsledků SLDB 2011 lze získat podrobnější přehled o procentuelním zastoupení obyvatel
obcí a částí obcí bydlících v rodinných domech. 100% obyvatel bydlí v rodinných domech
v obci Luběnice, v částech Benátky a Stádlo (obec Štěpánov), v části Moravská Loděnice
(obec Bohuňovice), v části Nové Dvory (obec Náměšť na Hané), část Střížav (obec
Drahanovice), část Lípy (obec Slatinice), část Kocourovec (obec Přáslavice), a část Poslucov
(obec Hlubočky).
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Vysoká dynamika růstu domovního fondu v letech 2001-2011 není specifikem Olomouckého
kraje a ORP Olomouc. V souladu s celorepublikovým trendem došlo v tomto mezidobí
k nejvyššímu nárůstu počtu domů za poslední půlstoletí. Kromě přirozeného vývoje
společnosti v sociálním, demografickém i ekonomickém aspektu lze za hlavní příčinu označit
zásadní změnu charakteru bytové výstavby. Zatímco v sedmdesátých a osmdesátých letech
dominovala výstavby domů bytových, od poloviny devadesátých let 20. stol. se hlavním
pilířem stala výstavba domů rodinných.
Od SLDB 2001 do SLDB 2011 absolutně největší přírůstek domovního fondu zaznamenalo
město Olomouc (o 1011 domů), relativně největší přírůstek vykázala obec Hlušovice (o
177%) dále pak obce Bystrovany (45%), Bukovany (49%), Tšice (46%) a Hněvotín (40%).
Nejmenší relativní přírůstky domovního fondu mezi dvěma SLDB naopak vykazovaly obce
Loučany (3%), Kožušany-Tážaly (4%), Krčmaň (5%), Příkazy (6%), Příkazy a Charváty
(7%).
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Domovní fond a jeho nárůst mezi SLDB 2001 a 2011 v ORP Olomouc

Bytový fond
Intenzita bytové výstavby v obcích ORP Olomouc mezi dvěma sčítáními lidu domu a bytů
Mezi lety 2001 a 2011 probíhaly v zázemí města Olomouce intenzivní suburbanizační
procesy, nejzřetelněji severovýchodě, méně západně od města Olomouce v tzv. příměstském
venkově. Pro obce příměstského venkova je charakteristická blízkost resp. sousedství
metropolitního centra Olomouce, dobrá dopravní dostupnost, velký přírůstek domovního a
bytového fondu, velký přírůstek obyvatelstva, přítomnost obsluhujících obcí subregionální
úrovně s bohatou občanskou vybaveností a v neposlední řadě atraktivní poloha splňující
požadavky na „zdravé“ bydlení. V posledních dvou letech intenzita suburbanizačních procesů
slábne.
Z následujících schémat jasně vyplývá, které obce ORP Olomouc byly suburbanizací
postiženy nejvíce, přičemž extrémních hodnot i v krajském měřítku dosahovala obec
Hlušovice dále lze zmínit především obce Přáslavice, Dolany, Tovéř, Býkovice-Laštany,
Bukovany, Samotišky, Hněvotín, Křelov-Břuchotín, Bystročice a Bystrovany.
Nejmenší intenzitu bytové výstavby mezi roky 2001-2011 vykazovaly obce Těšetice, Lutín,
Suchonice a Tršice.
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Intenzita bytové výstavby – dokončené byty na 100 obyvatel v letech 2001 – 2011v obcích
ORP Olomouc

Intenzita bytové výstavby v obcích ORP Olomouc v letech 2011 - 2013
V letech 2011 – 2013 dochází obecně ke stagnaci či poklesu intenzity bytové výstavby,
potažmo suburbaničních procesů v některých obcích zázemí města Olomouce. Počet
dokončených bytů na 1000 obyvatel každoročně klesal v obcích v zázemí Olomouce, které
dříve vykazovaly vysokou intenzitu bytové výstavby - Hlušovice, Dolany, BělkoviceLašťany, Bystročice. Naopak vysokou intenzitu bytové výstavby si zachovaly obce Hněvotín
Tovéř, Samotišky, Velká Bystřice a Bukovany. Z obcí vzdálenějších od Olomouce (tzv.
venkovských) vykazovala každoroční vysoký nárůst bytové výstavby obec Mrsklesy, která
také měla za toto období jeden z nejvyšších přírůstků obyvatel a obec Drahanovice. Intenzita
bytové výstavby naopak klesala u bcí Loučany, Lutín, Věrovany, Krčmaň, Liboš
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Počet dokončených bytů na 1000 obyvatel 2011 – 2013

Zdroj: Statistické údaje z veřejné databáze ČSÚ k 31.12.2011a 31.12.2013, údaje za ZSJ
poskytnuty statistickým úřadem Olomouc
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2.3.9. Rekreace
Funkční typologie středisek cestovního ruchu
ORP Olomouc má přírodní i kulturně historické předpoklady k rozvoji určitých druhů
cestovního ruchu a rekreace. Charakteristické je především množství církevních a
historických památek a tradiční hanácká lidová kultura a architektura. Nejvíce zachované
hanáckými statky s minimálně narušenou urbanistickou strukturou se zachovaly v obci
Příkazy (vesnická památková rezervace a Hanácký skanzen) a v obci Rataje (vesnická
památková zóna)
Pro charakteristiku ORP z hlediska funkční typologie středisek cestovního ruchu jsme
vycházeli z Atlasu krajiny České Republiky, kapitoly 5 – Současná krajina.
ORP Olomouc leží v turistické oblasti Střední Morava – Haná.
Střediskem této oblasti je
město Olomouc definované jako historické středisko
mezinárodního a národního významu. 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 se vzácně zachovaným půdorysem 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. Množství církevních staveb na
počet obyvatel je v Olomouci největší v České Republice.
Dalším významným střediskem cestovního ruchu ORP Olomouc je lázeňské středisko
Slatinice.
Pro rekreaci ORP Olomouc je charakteristické druhé bydlení tzn. chaty a chalupy.
Nejvýznamnější střediska druhého bydlení jsou v obcích s dobrou dostupností do Olomouce a
atraktivním prostředím
Z výsledků SLDB 2011 lze získat počty neobydlených bytů v domech sloužících k rekreaci v
obcích ORP Olomouc a jejich částech. Obce plnící rekreační funkci leží především ve
východní a západní části ORP. V západní části jsou to obce Hlubočky a její části Posluchov,
Hrubá voda, části obce Dolany (Pohořany a Véska), městská část Radíkov, části obce Tršice
(Zákřov, Přestavlky), obec Suchonice. Ve východní části jsou to obce Drahanovice a
především její části Lhota pod Kosířem, Ludéřov, Střížav a Kníničky. Dále obec Náměšť na
Hané a Těšetice. V severovýchodní části ORP pak část Hynkov (obec Příkazy).
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Vybavenost obcí ORP Olomouc ubytovacími zařízeními
Zobrazení ubytovacích zařízení ORP Olomouc ze šetření provedeného v rámci bakalářské
práce Dalibora Koutného „Sestavení databáze služeb a hodnocení vybavenosti obcí“ jasně
vyjadřuje atraktivitu jednotlivých obcí z hlediska cestovního ruchu a rekreace. Množství
ubytovacích zařízení v Olomouci odpovídá národnímu a mezinárodními významu
historického města Olomouce. Množství ubytovacích kapacit ve Slatinicích souvisí
s tamnějším lázeňstvím.
Ostatní obce vybavené ubytovacími zařízeními jsou atraktivní pro individuální rekreaci
spojenou s druhým bydlením.
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2.3.10. Hospodářské podmínky
Nezaměstnanost
PNO - podíl nezaměstnaných osob
jedná se o ukazatel registrované nezaměstnanosti v ČR, který vyjadřuje podíl dosažitelných
uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. Tento ukazatel
od ledna 2013 nahradil doposud zveřejňovanou míru nezaměstnanosti, která poměřovala
všechny dosažitelné uchazeče o zaměstnání pouze k ekonomicky aktivním osobám.
Pozn. dosažitelní uchazeči o zaměstnání - jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří mohou
bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa - tj. nemají
žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání. Za dosažitelné se nepovažují uchazeči o
zaměstnání ve vazbě, ve výkonu trestu, uchazeči v pracovní neschopnosti, uchazeči, kteří jsou
zařazeni na rekvalifikační kurzy nebo uchazeči, kteří vykonávají krátkodobé zaměstnání a
dále uchazeči, kteří pobírají peněžitou pomoc v mateřství apod.
Data uváděná v této kapitole byla získána z Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Olomouci.
Olomoucký kraj se řadí dlouhodobě mezi kraje s nadprůměrným podílem nezaměstnaných.
Podíl nezaměstnaných osob (PNO) dosáhl v Olomouckém kraji k 31. 12. 2013 hodnoty 9,8 %
a meziročně se tedy zvýšil o 0,9 p. b.
Ve srovnání s ostatními kraji byl Olomoucký kraj na konci roku 2013 třetí nejhorší – hned za
Ústeckým (11,5 %) a Moravskoslezským krajem (10,5 %).
Olomoucký kraj je území, které je vnitřně poměrně výrazně diferencované - Pro zjednodušení
můžeme mluvit o trhu práce v horských okresech (Jeseník a Šumperk) a v hanáckých
okresech ( ORP Olomouc, Prostějov a Přerov), i když samozřejmě i v rámci jednotlivých
okresů existují v mnoha případech velké rozdíly v charakteru mikroregionů. Ekonomika
hanáckých okresů je více stabilní a více diverzifikovaná, ekonomika v horských okresech je
silněji ovlivněna sezónností a možnosti jejího rozvoje jsou limitovány infrastrukturou, zvláště
dopravní
ORP Olomouc v rámci kraje vykazovalo ke konci roku 2013 po ORP Prostějov (8,3%)
nejnižší PNO (8,8%).
I když v rámci Olomouckého kraje vykazuje ORP Olomouc druhý nejnižší PNO, v
celorepublikovém srovnání se jedná o poměrně vysokou hodnotu, která svědčí o nízkém
využití potenciálu tohoto regionu - ORP Olomouc leží v centrální části kraje, ekonomika je
poměrně diferencovaná a poskytuje pracovní příležitosti pro osoby z různých oborů vzdělání v průmyslu, v zemědělství i ve službách. Zejména v krajském městě jsou příhodné podmínky
pro rozvoj nejrůznějších služeb, z nichž některé (např. vzdělávací a zdravotnické) jsou
poskytovány širšímu okruhu občanů, než jsou obyvatelé okresu.
Podíl nezaměstnaných osob (v %)
31.12.2013
ORP Olomouc
8,8
Olomoucký kraj
9,8
ČR
8,2
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Vybrané obce ORP Olomouc s nejvyšším podílem nezaměstnaných (v %)
Obec
31.6.2013
31.12.2013
Suchonice
11,5
12,4
Těšetice
8,3
10,9
Přáslavice
9,0
9,6
Příkazy
8,2
9,5
Svésedlice
11,5
9,1
Olomouc
8,3
9,3

30.9.2014
8,6
8,4
9,8
9,6
8,5
9,1

Vybrané obce ORP Olomouc s nejnižším podílem nezaměstnaných (v %)
Obec
31.6.2013
31.12.2013
Hlušovice
4,3
5,6
Samotišky
6,4
7,0
Luběnice
6,1
6,8
Bohuňovice
6,0
7,4
Slatinice
5,5
6,1

30.9.2014
4,4
4,9
5,1
5,2
5,4

PNO může sloužit k identifikaci sociálně slabých a vyloučených oblastí. Obce s extrémně
vysokou mírou nezaměstnanosti, kterou provází sociální důsledky jako růst kriminality,
vandalismus a další patologické společenské jevy leží již za hranicemi ORP Olomouc –
zejména na Uničovsku a Moravskoberounsku.
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Podíl nezaměstnaných osob dle statistiky nezaměstnanosti Úřadu práce ČR – krajské
pobočky v Olomouci
OBEC

31.12.2013

30.9.2014

Bělkovice-Lašťany

8,2%

5,9%

Blatec

9,0%

7,0%

Bohuňovice

7,4%

5,2%

Bukovany

8,0%

6,1%

Bystročice

9,3%

7,3%

Bystrovany

6,7%

5,8%

Daskabát

9,0%

6,2%

Dolany

7,3%

6,6%

Doloplazy

7,0%

5,7%

Drahanovice

9,9%

7,8%

Dub nad Moravou

10,6%

8,1%

Grygov

8,9%

7,7%

Hlubočky

8,0%

7,2%

Hlušovice

5,6%

4,4%

Hněvotín

6,4%

6,4%

Horka nad Moravou

8,8%

8,2%

Charváty

9,0%

6,7%

Kožušany-Tážaly

8,2%

9,5%

Krčmaň

10,0%

7,1%

Křelov-Břuchotín

7,7%

7,7%

Liboš

8,8%

6,2%

Loučany

7,0%

8,0%

Luběnice

6,8%

5,1%

Lutín

7,8%

7,3%

Majetín

5,9%

6,4%

Mrsklesy

8,5%

6,5%

Náměšť na Hané

6,6%

5,5%

Olomouc

9,3%

9,1%

Přáslavice

9,6%

9,8%

Příkazy

9,5%

9,6%

Samotíšky

7,0%

4,9%

Skrbeň

9,3%

7,4%

Slatinice

6,1%

5,4%

Suchonice

12,4%

8,6%

Svésedlice

9,1%

8,5%

Štěpánov

9,6%

7,2%

Těšetice

10,9%

8,4%

Tovéř

9,0%

6,4%

Tršice

7,2%

6,3%

Ústín

8,4%

4,9%

Velká Bystřice

8,1%

6,4%
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Velký Týnec

7,3%

6,3%

Velký Újezd

7,7%

5,3%

Věrovany

8,6%

7,0%

Ekonomická aktivita obyvatelstva
Ekonomicky aktivní jsou všechny osoby představující pracovní sílu (resp. potenciál pracovní
síly) – zaměstnaní (pracující) a nezaměstnaní.
Dle SLDB 2011 bylo zjištěno v České Republice 5 08573 ekonomicky aktivních obyvatel tj.
48,7% obyvatel ČR. V Olomouckém kraji bylo takřka stejné procentuální zastoupení
ekonomicky aktivních obyvatel na počtu obyvatel kraji jako v celostátním měřítku. (303 992
ekonomicky aktivních obyvatel tj. 48,4% obyvatel kraje). Procentuální podíl ekonomicky
aktivních obyvatel v ORP Olomouc celostátní průměr převyšuje o 2 p.b. (81 430 ekonomicky
aktivních obyvatel, tj. 50,7% obyvatel ORP Olomouc)
Z hlediska statistiky zaměstnaných obyvatel ze SLDB 2011 vyplynulo, že procentuální
zastoupení zaměstnaných obyvatel Olomouckého kraje je o 1,3 p.b. nižší než celostátní
průměr, zatím procentuální zastoupení zaměstnaných ORP Olomouc je o 1,8 p.b. nad
celostátním průměrem.
 Zaměstnaných obyvatel v ČR bylo dle SLDB 4580714 tj.43,9% obyvatel ČR.
 Zaměstnaných obyvatel v Olomouckém kraji bylo dle SLDB 2011 268 013 tj. 42,6 %
všech obyvatel kraje.
 Zaměstnaných obyvatel v ORP Olomouc bylo 73494 tj. 45,7% obyvatel ORP Olomouc.
Pozn. Mezi zaměstnané se zařadí všechny osoby 15leté a starší, které v rozhodný okamžik sčítání jsou v
placeném zaměstnání jako "zaměstnanci", patří mezi "sebezaměstnané" (zaměstnavatelé, samostatně činní) nebo
pomáhající členy rodiny. Není přitom rozhodující délka jejich pracovního úvazku, ani jestli jejich pracovní
aktivita má charakter trvalý, dočasný, sezónní nebo příležitostný. Samostatně se uvádějí pracující důchodci,
pracující studenti a učni a ženy na mateřské dovolené (28 resp. 37 týdnů).

Míra ekonomické aktivity v ORP Olomouc
Indikátor míry ekonomické aktivity -podíl počtu ekonomicky aktivních na počtu všech osob
starších 15 let - informuje o míře participace populace a jejích podskupin (starší populace a
lidí s nižším vzděláním) na trhu práce. Míra ekonomické aktivity souvisí se vzděláním.
Vzdělanější lidé jsou ekonomicky aktivnější než méně vzdělaní, u kterých je často
ekonomická neaktivita určitou alternativou nezaměstnanosti. Ekonomicky aktivní populace
má více příležitostí k dalšímu vzdělávání (ať už v případě zaměstnaných v rámci podnikového
vzdělávání, tak v případě nezaměstnaných prostřednictvím programů poskytovaných úřady
práce). Zároveň další vzdělávání vede k lepší zaměstnatelnosti a vyšší míře ekonomické
aktivity.
Krajská hodnota míry ekonomické aktivity, činila dle SLDB 2011 56,7%. V porovnání
s celorepublikovým průměrem (58,3%) zaostala o 1,6 p.p. Míra ekonomické aktivity ORP
Olomouc byla 59,4% tj. o 1,1 p.b. nad celorepublikovým průměrem.
Největší míru ekonomické aktivity mezi obcemi ORP Olomouc vykazovaly obce v těsném
sousedství Olomouc s nejvýraznějšími znaky suburbanizace (Hlušovice, Tovéř, Bystrovany,
Hněvotín). Nejnižší míru ekonomické aktivity pak obce mezilehlého venkova bez výrazných
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znaků suburbanizace, s nízkým přírůstkem obyvatelstva, nízkým podílem obyvatelstva ve
věkové skupině 0-15 let a nízkou hrubou mírou migračního salda.

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo a zaměstnaní v obcích ORP Olomouc

Míra podnikatelské aktivity v obcích ORP Olomouc
Míra podnikatelské aktivity patří mezi ukazatele, které mapují aktivitu občanů v oblasti
podnikání. Ukazatel je sestaven jako procentuální podíl zaměstnavatelů a osob pracujících na
vlastní účet na celkovém počtu zaměstnaných. Následující údaje jsou z předběžných výsledků
SLDB 2011.
Míra podnikatelské aktivity v ČR dosáhla 16,3% zatímco v Olomouckém kraji dosáhla
hodnoty 14,7% a byla zde tedy o 1,6 p.b. pod celostátním průměrem.
V ORP Olomouc byla situace příznivější. Celostátní průměr zde převyšovalo 14 obcí a pouze
5 obcí (Hlubočky, Ústín, Lutín, Svésedlice a Krčmaň) nedosáhlo ani desetiprocentní míry
podnikatelské aktivity. Jedná se především o obce s významnými zaměstnavateli a tedy
s vysokým podílem zaměstnaných a dále o obce s vysokou mírou nezaměstnanosti.
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Největší zaměstnavatelé a koncentrace pracovních míst v ORP Olomouc
Z hlediska koncentrace pracovních míst má v ORP Olomouc zcela dominantní postavení
město Olomouc. Je zde zřetelně vidět přitažlivost regionu, která pozici Olomouce a jejího
zázemí stále posiluje. Tyto trendy jsou částečně ovlivněny i příchodem zahraničních investic.
Mimo město Olomouc je větší koncentrace pracovních míst v Lutíně, Hlubočkách a Velké
Bystřici.
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Zdroj: Úřad práce ČR – krajská pobočka Olomouc, MMOL – odbor koncepce a rozvoje

Z krajského hlediska je největší koncentrace zaměstnavatelů a tedy i pracovních míst v tzv.
podnikatelském trojúhelníku, který je tvořen z přilehlých území měst Olomouc, Prostějov a
Přerov, přičemž jednotlivá města jsou od sebe vzdálena zhruba 20 km.
Dostupnost pracovišť
Pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost obyvatel má nesporný význam dostupnost pracovišť.
Pro analýzu časové dostupnosti na místní úrovni lze vyjít z vymezení místních pracovištích
systém (Local Labour Systéme, LLS) a funkčních urbanizovaných území (Functional Urban
Areas, FUA) podle projektu INTERREG IIIB – CADSES REPUS (2007)
Místní pracovištní systémy byly vymezeny pro pracovištní centra s kapacitou alespoň 1000
evidovaných pracovních míst, přičemž v obvodu pracovištního systému by mělo být alespoň
15 000 obyvatel. V rámci takto vymezených 150 místních pracovištích systémů byla dále
vymezena funkční urbanizovaná území, kde alespoň 30% ekonomicky aktivních obyvatel
dojíždí za prací do centra. Město Olomouc bylo vymezeno jako pracovištní centrum pro
funkčně urbanizované území ve kterém leží všechny obce ORP Olomouc mimo obec
Hlubočky.
Pro rozbor udržitelného území jsou důležitá především území mimo FUA, která by měla
nabízet dostatečný počet pracovních příležitostí pro své obyvatele, jinak hrozí, že tato území
budou ztrácet ekonomicky aktivní obyvatele, nebo v nich bude nadprůměrná nezaměstnanost.
V případě obce Hlubočky se jedná o hrozbu ztráty ekonomicky aktivních obyvatel.
Z hlediska časové dostupnosti lze konstatovat, že většina obyvatel FUA se vůči pracovištnímu
centru Olomouci nachází v časové dostupnosti 30 minut individuální automobilovou
dopravou. V ORP Olomouc se nenachází žádná obec, která by měla časovou dostupnost do
pracovištního centra Olomouce větší než 60 minut, tzn. nedochází tu k disparitnímu vývoji,
který by bylo nutno řešit v územně plánovací dokumentaci.
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Vztah mezi bydlištěm a pracovištěm předurčuje řadu dalších funkčních vztahů. S postupující
metropolizací a v souvislosti s postupným zlepšováním dopravních infrastruktur se tradiční
bipolarita mezi městem a venkovem postupně transformuje do vztahu mezi městským
regionem (příměstský venkov) a územím mimo jeho dosah (mezilehlý venkov).
Město Olomouc jako mezoregionální centrum II. řádu a zároveň centrum metropolitního
areálu není jen ekonomickým centrem hospodářského vývoje celého regionu, ale plní i
množství dalších funkcí, které spolu vzájemně souvisí a tvoří jeden integrální celek.
V následujícím textu jsou blíže popsány některé z funkcí, které město Olomouc jako centrum
plní.
Ekonomická funkce
Ekonomika Olomouce je postavena na službách a dále na dlouhé tradici potravinářského a
strojírenského průmyslu se speciální rolí čerpadlářství. Vstupem zahraničních investic do
průmyslových zón města dochází k dalšímu rozvoji průmyslu strojírenského,
elektrotechnického a také polygrafie. Kromě průmyslu je zde i tradice a zázemí kvalitních
stavebních firem a společností. V poslední době se rozvíjí sektor informačních technologií a
výroba elektro a přesných přístrojů. Ve městě je rozvíjející se Vědeckotechnický park
Univerzity Palackého a podnikatelský inkubátor. V průmyslové výrobě převažují menší
podniky, prakticky zde neexistují velké soukromé firmy nad 1000 zaměstnanců a rovněž mezi
středně velkými subjekty (250 – 1000 zaměstnanců) převažují zaměstnavatelé z veřejného
sektoru.
Hospodářství ostatních obcí ORP je tradičně postaveno na zemědělství na které navazuje
potravinářský průmysl, doplněno drobnými podnikateli s různých odvětví.. Výjímkou jsou
obce Lutín, Hlubočky a Hněvotín kde působí celkem 10 významných výrobních firem
především z oblasti průmyslové výroby.
Všeobecně vzdělávací a vědecko výzkumná funkce
Olomouc je díky vysokému školství a velkému počtu základních a středních škol centrem
vzdělanosti nadregionálního významu. Z hlediska oborového zaměření má Olomouc vysoký
potenciál zejména pro rozvoj přírodovědných a lékařských oborů, včetně špičkových aktivit
v oblasti biotechnologií či nanotechnologií a optoelektroniky
V Olomouci se nachází jedna z nejvýznamnějších univerzit v České republice – starobylá
Univerzita Palackého – a čtyřiadvacet středních škol různého zaměření. Univerzita Palackého
je s osmi fakultami a téměř třiadvaceti tisíci studenty největší vzdělávací institucí v regionu
Střední Morava.
Vzdělání obyvatelstva okresu Olomouc je nad průměrem České republiky, což vytváří dobré
podmínky pro budoucí ekonomický rozvoj regionu. Určitým specifikem Olomouce je kvalitní
jazykové vzdělávání, které může městu poskytovat významnou konkurenční výhodu.
Od roku 2005 zahájila svou činnost soukromá vysoká škola neuniverzitního typu Moravská
vysoká škola Olomouc, která připravuje rovněž projekt regionálního inovačního centra.
Výzkum a výuka medicíny je v Olomouci na špičkové úrovni. Ústav molekulární a translační
medicíny je jedním z nejvýraznějších projektů realizovaných v oblasti vědy a výzkumu
v České republice. Olomouc se tak stává českým centrem biomedicín, biotechnologií a s nimi
souvisejících oborů, vzniká zde Národní biomedicíncký a biotechnologický park
Investiční projekty z oblasti biomedicícny a biotechnologií představují přidanou hodnotu,
která je jedním z pilířů konkurenceschopnosti města Olomouce.
kulturní a společenská funkce
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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.
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 a v 18. století
povýšeno na arcibiskupství. Dokladem tohoto vlivu jsou monumentální církevní stavby,
jejichž počet je na množství obyvatel největší v České republice. Olomouc vždy vydatně
obohacovala vzdělanost a kulturní a umělecké dění na celé Moravě. Je sídlem Moravského
divadla, Moravské filharmonie, Vlastivědného muzea, Divadla hudby, Muzea umění, mnoha
pěveckých souborů, komorních hudebních těles a celé řady menších galerií, v roce 2006 bylo
nově otevřeno Arcidiecézní muzeum.
Metropole Olomouc patří také k významným sportovním centrům. Fotbalový stadion, zimní
stadion, plavecký stadion, sportovní hala a tenisové kurty jsou situovány jako obrovský
sportovní komplex v těsné blízkosti centra města. V červnu 2009 byl otevřen Olomoucký
aquapark. Olomoucké parky o rozloze 47 ha obklopují jako prstenec historické jádro a
každoročně jsou zde pořádány mezinárodní květinové výstavy FLORA.

2.4. Hodnoty území
Současné hodnoty vesnické zástavby a důvody pro jejich ochranu
Vesnice a vesnické osídlení tvoří nedílnou součást krajinné struktury. Primární krajinná
struktura úzce souvisí s geomorfologií území. Nejvýraznější geomorfologickou strukturou
ORP Olomouc je příkopová propadlina Hornomoravského úvalu s mírně zvlněným nížinným
georeliéfem, jehož osu tvoří široká niva řeky Moravy. Tuto rovinu ostře ohraničují příkré
zlomové svahy Nízkého Jeseníku na severovýchodě a téměř neznatelný přechod do
Drahanské vrchoviny na severozápadě. V takto předurčeném terénu údolní nivy řeky Moravy
se vyvinul v období vrcholného středověku nížinný typ osídlení, který
představoval
kompaktní zástavbou ve formě návsi nebo ulice. Plužina (hospodářsky využívaná část
krajiny), která následovala byla členěna v tratích, nezávisle na parcelaci obce.
Oproti městu je na vesnici z období vrcholného středověku zachováno nepoměrně méně
staveb, avšak často je vrcholně středověká právě dochovaná půdorysná struktura s vymezením
návesního prostoru, zatímco většina staveb vystavených nad půdorysnou stopou vrcholně
středověkého sídla je již zpravidla podstatně mladší.
Vlastní vesnická zachovalá obytná a hospodářská zástavba a samotná půdorysná struktura
sídel je chápána jako hodnota území a podstata vesnického památkového dědictví.
Pro identifikaci půdorysných typů sídel (formy sídel, které se v hlavních znacích shodují)
ORP Olomouc byla použita mapa 3.2 „Půdorysné typy sídel“, která je součástí Atlasu
Krajiny České republiky. V mapě jsou zachycena sídla na území České republiky v polovině
19. stol. roztříděna dle dodnes patrných historických typů osídlení. (Karel Kuča). Takto
získané typologické roztřídění sídlel bylo doplněno o přibližný zákres zástavby z dostupných
map Císařských otisků stabilního katastru, současné katastrální mapy a ortofotomapy za
každou obec nebo část obce a hodnocením zachovalosti této struktury.
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Typy venkovského osídlení ORP Olomouc – půdorysná struktura
Půdorysné typy sídel, které se na území ORP Olomouc nacházejí (dle K.Kučy)
Vesnice vrcholně a pozdně středověkého založení
Lánové vsi s lánovou, délkovou plužinou
 Lánová ulicová krátká
 Lánová radiální
Ortogonální návesní lokaci vsi s plužinou traťovou
 Návesní čtyřstranná
Neortogonální návesní lokace vsi s plužinou traťovou
 Návesní kyjovitá
 Návesní vřetenová
 Návesní vidlicová
 Návesní lalokovitá
 Návesní nepravidelná
 Ulicová široká
Malé vsi
 malá návesní
 víska
Novověké parcelační a rozptýlené vsi
 parcelační řady
 parcelační ulicová
 parcelační jedno-či víceřadá
Historická města
Určení míry zachovalosti historické půdorysné struktury
Na základě map císařských otisků stabilního katastru dostupných na stránkách ČÚZK,
ortofotomapy a terénního průzkumu byly určeny následující skupiny sídel dle zachovalosti
historické půdorysné struktury:
 Sídla s vysokou mírou zachovalosti
 Sídla s vysokou až průměrnou mírou zachovalosti
 Sídla s průměrnou až vysokou mírou zachovalosti
 Sídla s průměrnou mírou zachovalosti
Tato klasifikace nemohla být provedena u sídel kde nebyly k dispozici mapy stabilního
katastru.
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Sídla s vysokou mírou zachovalosti
Sídla se zachovaným či mírně narušeným stavebním fondem (hanáckými statky) a
zachovanou či mírně narušenou historickou strukturou zástavby. Je zachována struktura návsi
a kompaktnost historické zástavby a zahrad, novodobá zástavba je oddělena od historické
struktury.

Drahlov-císařský otisk mapy stabilního katastru

Drahlov-ortofoto se zákresem rozsahu historické zástavby a zahra

Sídla s průměrnou mírou zachovalosti
Sídla s dochovaným i narušeným stavebním fondem a historickou strukturou zástavby do
které velkou měrou pronikla novodobá zástavba ve formě především individuální a plošné
obytné či rekreační výstavby a stavby zemědělské či průmyslové. Původní urbanistický typ je
alespoň částečně čitelný.

Křelov-císařský otisk mapy stabilního katastru

Křelov-ortofoto se zákresem rozsahu historické zástavby a zahrad
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Sídla s nízkou mírou zachovalosti
Sídla u nichž lze identifikovat historické jádro s dochovanou (často vysoké míry zachovalosti)
strukturu zástavby. Navazující plošná zástavba, která sídelní jádro prakticky pohlcuje a
celkovou siluetu sídla znehodnocuje.

Lutín-císařský otisk mapy stabilního katastru

Lutín-ortofoto se zákresem rozsahu historické zástavby a zahrad

Zatřídění sídel ORP Olomouc dle půdorysné struktury
Neortogonální návesní lokace vsi středověkého až pozdně středověkého založení
OBEC

Katastrální
území/místní část

Typ půdorysné
struktury

Bělkovice-Lašťany

Lašťany

Bohuňovice
Bohuňovice
Bohuňovice
Bukovany

Bohuňovice
Moravská Loděnice
Trusovice
Bukovany u
Olomouce
Bystročice
Bystrovany
Charváty
Čertoryje
Drahlov
Chomoutov
Dolany
Doloplazy u
Olomouce
Drahanovice
Ludéřov
Tučapy
Hlubočky
Hlušovice
Hněvotín
Horka nad
Moravou
Kožušany
Tážaly
Krčmaň
Křelov
Břuchotín
Liboš
Loučany na Hané
Loučeny u Bílska
Luběnice

návesní
nepravidelná
ulicová široká
návesní vřetenová
ulicová široká
návesní kyjovitá

Bystročice
Bystrovany
Charváty
Charváty
Charváty
Chomoutov
Dolany
Doloplazy
Drahanovice
Drahanovice
Dub nad Moravou
Hlubočky
Hlušovice
Hněvotín
Horka nad
Moravou
Kožušany-Tážaly
Kožušany-Tážaly
Krčmaň
Křelov-Břuchotín
Křelov-Břuchotín
Liboš
Loučany na Hané
Loučany
Luběnice

Míra zachovalosti
historické
půdorysné
struktury
průměrná (pouze
část návsi)
průměrná

poznámka

průměrná
průměrná / vysoká

návesní vřetenová
ulicová široká
návesní vidlicová
návesní vřetenová
návesní vřetenová
návesní vidlicová
návesní vidlicová
návesní vřetenová

průměrná / vysoká
průměrná / vysoká
průměrná / vysoká
vysoká
vysoká

návesní vřetenová
návesní vřetenová
návesní vřetenová
návesní vřetenová
návesní vřetenová
návesní kyjovitá
ulicová široká

průměrná

návesní vidlicová
návesní vřetenová
návesní vřetenová
návesní lalokovitá
návesní vřetenová
návesní vidlicová
návesní vřetenová
návesní vřetenová
návesní vřetenová

průměrná / vysoká
vysoká
průměrná
průměrná
vysoká
vysoká
vysoká/průměrná

vysoká

průměrná
průměrná / vysoká
vysoká

vysoká
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Lutín
Lutín
Mrsklesy na
Moravě
Přáslavice

návesní vřetenová
návesní vidlicová
návesní lalokovitá

Průměrná/nízká
Vysoká/průměrná
vysoká/průměrná

návesní vřetenová

vysoká

Příkazy
Příkazy

Lutín
Třebčín
Mrsklesy na
Moravě
Přáslavice u
Olomouce
Hynkov
Příkazy

návesní vidlicová
návesní vřetenová

vysoká/průměrná
vysoká

Samotíšky
Skrbeň
Slatinice
Suchonice
Svésedlice
Štěpánov
Štěpánov
Těšetice

Samotíšky
Skrbeň
Slatinice na Hané
Suchonice
Svésedlice
Březce
Moravská Huzová
Rataje u Olomouce

návesní vidlicová
návesní lalokovitá
návesní vřetenová
návesní vřetenová
návesní vidlicová
návesní vřetenová
návesní vřetenová
návesní vřetenová

průměrná
vysoká/průměrná
vysoká
vysoká
vysoká

Těšetice

Vojnice u
Olomouce
Těšetice u
Olomouce
Hostkovice
Lipňany
Přestavlky
Vacanovice
Ústín
Čechovice
Vsisko
Velký Týnec
Velký Újezd
Věrovany
Rakodavy
Nenakonice

návesní vidlicová

vysoká

návesní vřetenová

vysoká/průměrná

Těšetice
Tršice
Tršice
Tršice
Tršice
Ústín
Velký Týnec
Velký Týnec
Velký Týnec
Velký Újezd
Věrovany
Věrovany
Věrovany

nevyhraněná
návesní kyjovitá
návesní vřetenová
návesní kyjovitá
návesní vřetenová
návesní vidlicová
návesní vidlicová
návesní vidlicová
návesní vidlicová
návesní lalokovitá
ulicová široká
ulicová široká

vysoká
vysoká

Vesnická památková
rezervace

vesnická památková
zóna

průměrná
vysoká
vysoká/průměrná
vysoká
vysoká
průměrná
vysoká/průměrná
průměrná
Průměrná/vysoká

Ostatní vsi středověkého až pozdně středového založení
OBEC

Katastrální
území/místní část

Typ půdorysné
struktury

Blatec
Horka nad Moravou
Dolany

Blatec
Sedlisko
Pohořany

Dolany

Véska

Štěpánov

Štěpánov

Návesní čtyřstranná
malá návesní
lánová lineární
krátká
lánová ulicová
krátká
lánová ulicová

Štěpánov
Drahanovice
Drahanovice
Drahanovice
Drahanovice
Bystročice
Hlubočky

Benátky
Ludéřov
Lhota pod Kosířem
Střížov
Kníničky
Žernůvky
Posluchov

víska
návesní vřetenová
víska
malá návesní
malá návesní
malá návesní
lánová, radiální

Míra zachovalosti
historické
půdorysné
struktury
vysoká
vysoká

poznámka

krátká údolní
lánová ves
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Novověké parcelační a rozptýlené vsi
OBEC

Katastrální
území/místní část

Typ půdorysné
struktury

Blatec
Třebčín

Blatec
část Hennebert

Slatinice

Lípy

Dolany
Liboš

část Dolánky
Krnov

Daskabát

Daskabát

Návesní čtyřstranná
parcelační
jednořadá
parcelační
jednořadá
parcelační ulicová
jednořadá
parcelační
parcelační ulicová

Míra zachovalosti
historické
půdorysné
struktury
vysoká

poznámka

Pozn. Zachovalost půdorysné struktury bylo možno určit pouze u těch obcí, u kterých byla
k dispozici mapa stabilního katastru
Historická města
Olomouc
– historické město středověké kolonizace (městská památková rezervace).
V některých katastrálních územích města lze dodnes rozlišit původní středovkou strukturu
zástavby. Převažovala neortogonální návesní vřetenová (Chválkovice, Droždín, Hejčín,
Holice, Lošov,Nedvězí, Neředín, Topolany, Týneček), následovala neortogonální návesní
vidlicová (Nemilany, Slavonín, Řepčín). V Černovíře ortogonální návesní čtyřstranná. Jako
důsledek výstavby bastionové pevnosti vznikly nové vesnice resp. předměstí Olomouce
s parcelační ulicovou formou (Nová Ulice, nové Sady, Nový Svět, Povel, Pavlovičky,
Hodolany).
Náměšť na Hané
– historické město s vřetenovým náměstím, v severní části zachovalá struktura ulicová
široká, v části Nové Dvory novověká parcelační
Tršice
– historické město s vidlicovým náměstím
Velká Bystřice
– historické město s vřetenovým náměstím

Charakteristika typů sídel
Obecně lze říci, že půdorysná struktura obcí ORP Olomouc je převážně středověkého až
pozdně středověkého založení zemědělské kolonizace. Je typologicky poměrně homogenní
s převahou neortogonální návesní lokace vsi. Pro toto území Hané jsou typické velké vesnice
s hanáckými grunty s vřetenovou, vidlicovou, kyjovitou nebo lalokovitou návsí nevykazující
geometrickou půdorysnou formu. Rozsah návsi je od počátku dán a další přírůstek usedlostí
mohl být zajištěn jedině dělením nebo rozšiřováním zástavby podél z vesnice vycházejících
cest. Typický hanácký dvůr má často trojbokou formu zástavby s otevřenou boční podélnou
stranou. Obytné stavení je orientováno (obráceno do návsi nebo do ulice) okapově. Na obytné
stavení navazuje pravoúhle hospodářská budova, což vytváří tzv. hákový dvůr, který je
plotem nebo zídkou s bránou oddělen od humna. Zcela v zadní části zahrady bývá situována
špaletová stodola. Prostor hanáckých usedlostí a jejich zahrad je vymezen ohradními zdmi.
Humno je rovněž ohrazeno a zadní čelo ohrady je otevřeno další bránou na cestu do polí.
Mezi nejvýznamnější stavby v oblasti Hané náleží domy se žudry (zděný žudr ve tvaru
hlubokého rizalitu s bočními otevřenými otvory, většinou půlkruhovitými a zaobleným
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vstupním otvorem v čelním průčelí, který býval otevřený nebo opatřený nízkou dřevěnou
brankou)
Vzadu za zemědělskými usedlostmi byly rozměřeny jednotlivé lány. Nejblíže ke stodole
přitom zpravidla byly zahrada a traťová plužina, vyznačující se tím, že vlastník konkrétní
usedlosti měl zemědělské pozemky na několika místech plužiny, obvykle bez přímé
návaznosti na usedlost.
Nejvíce zachované hanáckými statky s minimálně narušenou urbanistickou strukturou se
zachovaly v obci Příkazy (vesnická památková rezervace a Hanácký skanzen) a v obci Rataje
(vesnická památková zóna)
Ve ORP se nachází jediná radiální lánová ves Posluchov s usedlostmi koncentrovanými do
tvaru kruhu, od něhož se rozbíhá radiální vějíř lánové plužiny. Jednotlivé pásy plužiny se
směrem k okraji katastru rozšířují. Struktura zástavby zde byla nejvíce závislá na charakteru
krajiny.
Novověké vesnice (druhá pol.18. stol) jsou obvykle podle půdorysu zřetelně rozlišitelné od
středověkých vesnic a vyznačují se geometrickou pravidelností. Vesnice „ulicové“ se
vyznačují pravidelným průběhem uličních čar. V ORP pouze Sv. Kopeček má strukturu
zástavby typu „parcelační řady“, kdy nová zástavba tvoří dlouhou pravidelnou jednostrannou
řádku – podel cesty. Tyto parcelační řady někdy vytvářejí složitější půdorysné útvary jako je
tomu v právě v případě Sv. Kopečku.
Znaky založení v období tzv. raabizace lze najít ve struktuře zástavby Ústína a TršicZákřova. K zakládání tohoto typu vesnic došlo za Vlády Marie Terezina na poč. poslední
čtvrtiny 18. stol. Jednalo se rozdělení bývalých vrchnostenských pozemků mezi sedláky, kteří
pak následně byli na pozemku v dědičném nájmu. Takto založené osady se vyznačují nápadně
přesnými geometrickými tvary půdorysu a plužiny.

Ochrana a rozvoj struktury zástavby
Jedním z úkolů územního plánováni je stanovovat urbanistické, architektonické a estetické
požadavky na využíváni a prostorové uspořádáni území dle § 19, odst. 1, písm. d)
Stavebního zákona.
Uzemní plánování by mělo navazovat na obecné požadavky na ochranu a rozvoj hodnot.
Plánování nové výstavby musí vycházet ze znalosti místa a jeho charakteristických znaků
(způsob zástavby a členění území, znalost typických znaků prostředí a staveb, provozu a
užívání prostoru) tak, aby byla udržena specifická půdorysná struktura a stabilizované siluety
sídla.
Pro novou zástavbu, která by byla v souladu s charakterem území a chránila a rozvíjela
hodnotnou strukturu zástavby je nutno zohlednit řadu aspektů a jevů v různých stupních a
podrobnostech územně plánovacích dokumentací a územních studií:
 Reliéf krajiny (krajina rovin, krajina plošin a plochých pahorkatin, krajina členitých
pahorkatin a vrchovin – viz. kap. 2.3.4)
 Typ obce dle polohy (příměstský venkov, mezilehlý venkov – viz. kap. 2.3.7)
 Charakter urbanistické struktury – půdorysná struktura obce (návesní, ulicová atd.)
 Forma současného zastavění – situování objektů na pozemku, osazení do terénu,
rozptýlená zástavba, polozavřené nebo uzavřené prostory)
 Charakter převládající zástavby – původní charakter, přestavěná původní zástavba,
novodobá zástavba, prolínání, paralelně existující celky/zóny
 Převažující rysy objektů pro bydlení – jednopodlažní nebo vícepodlažní zástavba,
štítová nebo okapová orientace k uliční čáře, rytmus, měřítko, výškové členění, druh a
tvar střechy
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Charakter převažujících typů hospodářských staveb a způsob jejich využití, charakter
ostatních staveb a objektů
Začlenění do krajiny, typická zeleň
Předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu – atraktivní krajiny, památky, agroturistika

Uspořádání nové obytné zástavby v obci – urbanistická forma
Uspořádání nové obytné zástavby v historickém jádru obce
nová výstavba by měla respektovat a navazovat na stávající urbanistickou strukturu
(snaha doplnit urbanistickou strukturu, využít rezervy, dotvořit)
Proluka po zaniklé zástavbě
 (proluky po jednom domě! usedlosti i po více sousedících domech/ usedlostech)
je vhodné nový objekt umístit přednostně na půdorysu zaniklé stavby
 historickou strukturu alespoň přirozeně doplňovat
 respektování původní uliční čáry (na níž spočívají čelní fasády sousedních objektů)
napojení na komunikace (co nejbližší vazba stavby na obslužnou komunikaci)
respektování výšky korunní římsy a výšky hřebene střechy
 osazení novostavby vůči terénu (bez zvyšování úrovně přízemí) - nevhodná práce
s terénem je jedním z nejzásadnějších problémů ve venkovském prostoru (zvláště
v chráněných lokalitách) - ve svahu navážky a terénní odkopy
 tvar a sklon střechy, utváření hmoty, měřítko
 orientace hlavního průčelí (štítová/ okapová)
 použití materiálů, barev
 soulad objektu s okolím, vztah k širšímu okolí, vztah k dominantám obce atd.
respektování odstupů mezi objekty (vyhláška 501/2006 SZ, § 25)
 vyvarovat se umístění staveb do hloubky parcel, zejména do jejich centrální
pozice (obslužná komunikace na pozemku příliš dlouhá, zmenšení plochy
pobytové zahrady, roztříštění pozemku .. )
 v sídlech, kde se zachovalo prostorové dělení plužiny vysokou zelení, je třeba jej
také respektovat
Prázdná plocha po rozsáhlejší části historické zástavby
 podobné zásady
Prázdná plocha po rozsáhlejší části historické zástavby, která byla nesouvisle nově zastavěna
bez respektování historické urbanistické struktury sídla
 snaha omezení negativního působení celku
 snaha dotvořit stávající rušivé struktury
Přestavby nevyužitých objektů, úpravy objektů
 potřeba zachovat historickou" kulisu" , tradiční výraz při nové funkci
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Uspořádání nové obytné zástavby za hranicemi intravilánu obce
 novou výstavbu neumisťovat do záplavových území, na ZPF vysoké bonity, do
ochranných pásem vodních zdrojů, lesů, silnic a dálnic, zemědělských závodů,
hřbitovů a, zastavována by neměla být cenná místa jako lužní doprovody vodních
toků, břehy vodních toků a ploch apod.
 výběr vhodné urbanistické formy - vhodné obytné prostředí (nemusí mít formu návsi,
ale menších nepravidelných prostorů jako zakřivené ulice, "návsi", hnízdová zástavba,
kombinace.
 Vyvarovat se tzv. developerskému urbanismu, pro který jsou charakteristické rovné a
úzké komunikace s „ohradami", za kterými se bydlí lidé odtrženi od sebe navzájem i
od krajiny) - suburbanizace
Tvorba veřejného prostoru na venkově
Požadavek střídmého designu vesnického interiéru
 novodobé prvky (zastávky, přístřešky na tříděný odpad apod.) neřešit historizujícím či
rustikálním způsobem (roubené autobusové zastávky .. )
 technicky nezbytná mobilní zařízení (sběrné nádoby) mimo optický dosah
nejvýznamnějších veřejných prostorů (u kostela na návsi)
 tradiční oplocení (obnova dřevěných tyčkových plotů a květinových zahrádek)
 často prosazována a občany preferována vysloveně městská řešení (dědictví snahy
vyrovnávání rozdílů mezi městem a venkovem) ~ celoplošné asfaltové pokryvy,
soustava asfaltových komunikací s výraznými obrubníky a ostrůvky trávníku
(„dopravní hřiště“), zámková dlažba, městské řešení chodníků, geometrická řešení
 plocha návsi jako celek by neměla být celoplošně zpevněná (upřesnění vedení
komunikací)- převaha travnaté plochy
 parkovací plochy členit pokud možno na malé skupiny parkovacích míst v rozšíření
existujících komunikací (X velkokapacitní parkoviště či dominantní, spojité parkovací
plochy většího rozsahu)
Bytové domy
 na venkově od 60. let - úsporné dispozice městského typu (nevyhovují potřebám
venkova) - takzvanými" bytovkami" je poznamenána urbanistická struktura velkého
počtu vesnic (často situovány zcela nahodile, někdy budováno i určité hospodářské
zázemí formou pomocných staveb)
 bytové domy nebyly na venkově nikdy oblíbené - každý obyvatel (pokud mu to
finanční situace dovoluje) dává přednost bydlení v rodinném domě ~ bytové domy se
na venkově nestaly nikdy typickou zástavbou
 dnes bytové domy na venkově jen v okolí měst (v podstatě městského typu)
 pro venkov vhodné menší bytové domy, nízkopodlažní, se zahradou a příslušenstvím
bytové domy by měly respektovat ráz vesnice a její urbanistickou strukturu (vůči
tradiční zástavbě a struktuře neutrální)
 vycházet z tvořivé aplikace tradičních strukturálních prvků a zásad
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Příklady ochrany a rozvoje stávající urbanistické struktury
Příklad umístění nových staveb v návaznosti na stávající sídelní strukturu způsobem chránící
a dále rozvíjející její hodnoty (zejména polohou staveb vůči veřejnému prostranství a
sousedním pozemkům).
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Příklad nesprávného umístění nových staveb ve stávající sídelní struktuře způsobem, který ji
nerozvíjí a naopak poškozuje.
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3. Popis grafické části:
Pro zpracování výkresové části III. aktualizace ÚAP ORP Olomouc byla pro výkresy
podkladů pro RURÚ je převážně použita symbologie prvků odpovídající jejich zobrazení na
portále územního plánování olomouckého kraje.
Obsah výkresů je přizpůsoben tak, aby co v největší míře odpovídal původním ÚAP
ORP Olomouc. Seznam zobrazených jevů je patrný z legend výkresů. Stav dat použitých pro
tisk výkresů je k 15.12.2014.
V případě výkresu problémů k řešení v ÚPD vychází symbologie ze vzhledu původního
výkresu ÚAP ORP Olomouc z roku 2008.

3.1. Výkres hodnot území
Výkres hodnot území je přehledným výkresem zobrazujícím kulturní, historické,
architektonické, urbanistické, přírodní a krajinné hodnoty.

3.2. Výkres limitů využití území
Výkres limitů využití území zobrazuje územní omezení vyplývající z právních předpisů.
Zobrazeny jsou zákonem stanovené limity využití území – památková ochrana, nadřazené
prvky ÚSES, ochrana přírody, ochrana vodních zdrojů, záplavové území, ložiska nerostných
surovin, území dotčená těžbou, sesuvná území, technická infrastruktura pro zásobování území
pitnou vodou, odvádění odpadních vod, zásobování energiemi, spojové služby, dopravní
infrastruktura a další omezující jevy v území.

3.3. Výkres záměrů na provedení změn v území
Výkres záměrů na provedení změn v území obsahuje záměry z nadřazené dokumentace
(Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje) a také vybrané záměry z územních plánů
jednotlivých obcí – převážně návrhové a výhledové funkční plochy (větší než cca 1 ha), ale
také další jevy (ČOV, vodojemy, tramvajové tratě,..)

3.4.Výkres problémů k řešení v ÚPD
Výkres problémů k řešení v ÚPD zobrazuje jevy, které způsobují v území v problémy jak
samy o sobě, tak v souvislosti s jinými skutečnostmi. Vybraná problematické místa jsou navíc
označena a popsána v tabulkách, které jsou součástí výkresu.
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4. Seznam použitých zkratek:
CAD
ČSÚ
ĆÚZK
DKM
DM
ESRI
GIS
KMD
k.ú.
KÚOK
MMOL
NPÚ
OKR
ORP
OK
OSR KÚOK
PUPFL
RURÚ
SHP
ÚAP
ÚKM
ÚP, ÚPO
ÚPD
ÚPP
ÚÚP
ÚÚR
ZABAGED
ZPF
ZÚR OK

(Computer Aided Design), typ počítačové grafiky využívaný zejména v technickém kreslení
Český statistický úřad
Český úřad zeměměřičský a katastrální
digitální katastrální mapa
datový model
společnost z USA, která vytvořila datový formát SHP využívaný v GIS
geografické informační systémy
katastrální mapa digitalizovaná
katastrální území
Krajský úřad Olomouckého kraje
Magistrát města Olomouce
Národní památkový ústav
odbor koncepce a rozvoje
obec s rozšířenou působností
Olomoucký kraj
odbor strategického rozvoje krajského úřadu Olomouckého kraje
pozemky určené k plnění funkcí lesa
rozbor udržitelného rozvoje území
formát vytvořený firmou ESRI pro použití v GIS, SHP – zkratka slova „shape“
územně analytické podklady (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb.)
účelová katastrální mapa
územní plán, územní plán obce
územně plánovací dokumentace
územně plánovací podklady (ÚAP a územní studie)
úřad územního plánování
Ústav územního rozvoje (Brno)
základní báze geografických dat – státní mapové dílo v digitální formě vytvářené a spravované
ČÚZK
zemědělský půdní fond
Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje
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